
    Dni dentálnej hygieny 2017
        HOTEL GRAND Jasná 2.6 – 4.6. 2017

ZLATÍ PARTNERI:

PREMIUM PARTNER: 

        Pridelené kredity v SKMTP, požiadané v SKSaPA 

MEDIÁLNY PARTNER: 



Hotel Grand – ideálne miesto pre oddych i prácu zároveň
Hotel leží priamo v srdci celoročného strediska cestovného ruchu v Jasnej, 
počas pobytu oceníte tesnú blízkosť turistických atrakcií. Ponorte sa do ticha 
a relaxujte v hotelovom wellness centre. Urobte si od každodenného života 
chvíľu voľna – zážitok z pobytu sme povýšili na nový level. Nielenže budete 
ohromený neobyčajnými výhľadmi, nadchnú vás aj služby priateľského  
personálu, excelentná kuchyňa a komfortne zariadené vkusné izby. Kľúč od 
každej z nich je zároveň kľúčom od vášho nezabudnuteľného pobytu  
v Nízkych Tatrách.Leto ponúka ideálny čas, aby ste si vychutnali jeho slnečnú 
terasu s neopakovateľným výhľadom a nadýchli sa čerstvého vzduchu  
Liptova, zatiaľ čo zima je momentom, keď si v Jasnej užijete najlepšiu  
lyžovačku. Vďaka dokonalej kombinácii výhod ski in-ski out hotela,  
situovaného v centre Jasnej priamo pri nástupnej stanici moderného  
lyžiarskeho strediska a vybaveniu spĺňajúceho náročné požiadavky našich 
hostí, si môžete dopriať hýčkavý luxus, či už je dôvodom Vašej návštevy 
biznis, rodinná dovolenka alebo ste si prišli len tak oddýchnuť. Ubytovanie 
nájdete v izbách ECONOMY, DELUXE a apartmánoch ŠTANDARD, DELUXE.

Adresa:
Hotel GRAND****
JASNÁ - Demänovská Dolina 71
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Kontakty:
www.grandjasna.sk
E-mail: info@grandjasna.sk
Tel.: +421 44 290 13 21
        +421 44 523 19 00 - 1
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PROGRAM
   Piatok 2. júna 2017

   Sobota 3. júna 2017

12:00  Registrácia
12:40 Oficiálne otvorenie kongresu – prezident: Anna Sloviaková 
13:00  RNDr. Barbara Sviežená, PhD. Psychika a výživa a dopad na dutinu ústnu
14:30 MUDr. Barbora Zoboková Diabetes mellitus a dutina ústna  

15:30 Prestávka + caffe 

16:00 MUDr. Tatiana Klamárová Manažment kariologického pacienta
18:00 MDDr. Branislav Borza Rizikový pacient v zubnej ambulancii
18:30 MUDr. Pavol Andel,  Racionálne limity v DH a využitie 

 Bc. Juraj Ondis  dostupných technológií

19:30 Večera

20:30	 Spoločenský	program

7:00  Raňajky
8:00  MDDr. Juliana Göbl,  Stratégie a riešenia v boji s krvácaním  
 Ing. Kristína Pellerová  ďasien
8:30 Oles Vjačeslavovič Ševčenko, Moderné technológie v komplex. starostliv. 
 Uljana Andrejevna Lenec o dutinu ústnu „Skríning, vizualizácia  
  prekanceróznych lézií a rakoviny ústnej   
  sliznice na základe autofluoroscenčného   
  javu v zubnej ambulancii“.
  Tvorba a realizácia jednotlivých programov  
  v prevencii, komunik. a motivácii pacienta
11:30 MUDr. Daniela Novotňáková    Dutina ústna = zrkadlo stavu organizmu 
 PhD., MPH, MBA, LL.M

12:30  Obed
13:30 Bc. Roman Vráb Kombinácia použitia ergonom. ručných   
  nástrojov, ultrazvuku a pieskovania v praxi
15:00 Prestávka + caffe
15:30 Marcela a Andrej Godó Ako si môžem opraviť svoje telo + workshop
  (fyzioterapia - Dornova metóda PLUS)
18:30 Večera 
20:30  Wellness  Strana 3
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PROGRAM
       Nedeľa 4. júna 2017

7:30  Raňajky

8:00 Prezentácia
8:30 MUDr. Peter Duránik Prepojenie systém. ochorení so záves. 
  aparátom a sliznicami dutiny ústnej  
9:30  Anita Hosty, RDH, dipl. d. h. Dentálna hyg. vo Veľkej Británii a Kanade 

10:15 Prestávka + caffe

10:30 MVDr. Zuzana Šteffeková, PhD. Nové možnosti na podporu compliance   
  pre pacienta s parodontitídou
11:15 Z praxe ambulancie  
 dentálnej hygieny    

12:00  Otvorený výbor pre členky ADHS        
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       Nedeľa 4. júna 2017

MUDr. Daniela Novotňáková, 
PhD., MPH, MBA, LL.M.

Vzdelanie:
• gymnázium Metodova ul., Bratislava od 9/1988 do 6/1992 – maturita 
• LF UK – Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava od 9/1992 
 do 6/1998 – štátna záverečná skúška – MUDr.
• Špecializácia v odbore stomatológia I.stupňa / 9.5.2001
• Udelenie vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“ 27.6.2003
• Certifikát o spôsobilosti vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť: 
 dentoalveolárnu chirurgiu / 23.3.2004
• Špecializácia v odbore maxilofaciálna chirurgia / 23.4.2007 
• Odborník na vedenie verejného zdravotníctva - MPH / jún 2013
• Master of Business Administration - MBA / september 2016
• Master of Laws - LL.M / september 2016

Pracovná prax:
od 1.9.1998 do 31.8.2008 -  Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie  
 LF UK a NsP Ružinov, Bratislava 
od 1.9.2008 do 31.3.2011 -  Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie   
 OÚSA a LF UK Heydukova, Bratislava
od 1.4.2011 -  Dental Centrum Dobeš, s.r.o, Bratislava

Dutina ústna = zrkalo stavu organizmu
 
Dutinu ústnu považujeme za zrkadlo stavu organizmu. Jej výhodou je ľahká 
prístupnosť pri vyšetrení, kedy môžeme identifikovať rôzne lokálne ochorenia, 
typické len pre dutinu ústnu ale je aj miestom, kde sa často manifestujú systémové 
ochorenia. Cieľom prednášky je priblížiť prejavy vybraných systémových ochorení 
v dutine ústnej, prípadne následky ich liečby.

Strana 5
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Vzdelanie: 
2001  –  ukončené doktorské štúdium v odbore  
  stomatológia na UPJŠ v Košiciach
2004  –  špecializácia 1. stupňa v odbore  
  stomatológia na SZU v Bratislave
2001  –  súčasnosť – súkromná zubná ambulancia v Prešove 
2009 - 2011  –  externý vyučujúci na Katedre DH FZO PU v Prešove
2011  – súčasnosť – vysokoškolský asistent na Katedre  
  DH FZO PU v Prešove

MUDr. Tatiana Klamárová
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Mgr. Kristína Holá
Manažment kariologického pacienta  

Zubný kaz je ochorenie spôsobené kariogénnymi baktériami, ktoré sú normálnymi 
členmi orálneho mikrobiómu. V súčasnosti prevláda  názor, že zubný kaz vzniká 
následkom porušenia mikrobiálnej rovnováhy v ústnej dutine.  Zmenou vonkajších  
podmienok prostredia (napr. častejším príjmom skvasiteľných cukrov) dochádza  
k rozvoju  acidogénneho  plaku, obsahujúceho veľké množstvo  baktérií, schopných  
tolerovať  nižšie pH. Rýchly nárast podielu acid – tolerantných baktérií vedie  
k vylúčeniu ďalších acid – senzitívnych  mikroorganizmov, a tým k vzniku ochorenia.
Každá baktéria, ktorá je schopná tvoriť z cukru kyseliny sa môže podieľať na vzniku 
zubného kazu. Okrem mutantného streptokoka a laktobacilov, ktoré sú známe už  
od 70-tych rokov 20. storočia sú to aj nemutantné streptokoky, Selenomonas, 
Neisseria, Bifidobacterium, Scardovia wiggsiae, Veillonela parvula, Actinomyces 
gerensceriae a mnoho ďalších mikróbov. Zubný kaz je spôsobený komplexom 
viacerých mikroorganizmov, nie jedným alebo dvoma patogénmi, ktoré sú schopné 
produkovať kyseliny, a tak poškodzovať tvrdé zubné tkanivá. Proti vzniku zubného 
kazu sa dá preventívne pôsobiť jednak priamym pôsobením na patogény  
(antimikrobiálnymi prostriedkami), ale predovšetkým nepriamo zasahovaním do 
ekologických podmienok zodpovedných za selekciu patogénov (strava, hygiena...).
Liečba zubného kazu sa riadi zásadami minimálne invazívnej terapie, ktorá zahŕňa 
nasledujúce štyri body  a zasahuje do ekologických podmienok v orálnom biofilme:

1.) Rozpoznávanie: skorá identifikácia a hodnotenie akéhokoľvek rizikového   
 faktora dôslednou analýzou životného štýlu pacienta.
2.) Redukcia: eliminácia a minimalizácia týchto rizikových faktorov.
3.) Regenerácia : zastavenie alebo zvrátenie iniciálnej lézie.
4.) Reparácia: ak je prítomná kavitácia, konzervačné ošetrenie zubným lekárom. 



Určenie rizikového stavu u daného pacienta je na stanovenie preventívnych  
opatrení nevyhnutnosťou. Po základnom komplexnom vyšetrení za účelom  
diagnostiky stavu, zubný lekár alebo dentálny hygienik vykonáva preventívne  
vyšetrenie za účelom stanovenia preventívnych opatrení. Preventívne vyšetrenie by  
malo obsahovať vyšetrenie stavu ústnej hygieny, stravovacích návykov a fluoridovej 
anamnézy. U pacientov s celkovým ochorením, ktoré môže spôsobiť vznik slinnej 
dysfunkcie, prípadne so známkami xerostómie, je vhodné vykonať aj vyšetrenie 
sliny. Po zistení prítomných rizikových faktorov sa snažíme stabilizovať orálny  
mikrobióm a znovunastoliť mikrobiálnu homeostázu  redukciou až elimináciou 
týchto faktorov. Iniciálne kariézne lézie je vhodné zastaviť, alebo zvrátiť vhodne 
zvolenou remineralizačnou terapiou fluoridovými, prípadne kalcium-fosfátovými 
prípravkami. Reparácia je ošetrenie kavitovaných kariéznych lézií výplňami zubným 
lekárom. Zubný kaz je ochorenie mikrobiómu s následkami prejavujúcimi sa  
poškodením tvrdých zubných tkanív, preto by jeho liečba mala byť zameraná  
predovšetkým na ovplyvnenie ekologických podmienok v ústach, ktoré dokážu 
ovplyvniť zloženie orálneho mikrobiómu. 
 

Vzdelanie:
máj 2011 –  atestácia z diabetológie, poruchy  
      látkovej premeny a výživy
apríl 2002 –  atestácia z vnútorného lekárstva I.  
      stupňa
1993 - 1999 –  štúdium na LFUK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo 
1989 - 1993 –  štúdium na gymnáziu L. Novomeského v Bratislave 
1990 - 1991 –  štúdium na strednej škole v Silver Springs, Maryland, USA

Diabetes mellitus a dutina ústna

Cukrovka patrí medzi najzávažnejšie ochorenia dnešnej doby. Počet diabetikov 
konštantne narastá. Mnoho pacientov o svojej chorobe nevie. Ak sa zanedbávajú 
preventívne prehliadky diabetes môže byť prítomný bez príznakov aj niekoľko 
rokov. Často za zistí náhodne vrámci predoperačného vyšetrenia alebo u iných 
špecialistov. Je preto potrebné rozpoznať príznaky tejto zákernej choroby a odoslať 
pacient čím skôr do odbornej ambulancie.

MUDr. Barbora Zoboková
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Oles Vjačeslavovič Ševčenko

Vzdelanie: 

Oles Vjačeslavovič Ševčenko je kandidát medicín-
skych vied, vedecký pracovník oddelenia prevencie 
Centrálneho vedecko-výskumného inštitútu stomato-
lógie a čeľustnej chirurgie Ministerstva zdravotníctva v Rusku.

V roku 1995 doštudoval s vyznamenaním stomatologickú fakultu Ukrajinskej 
lekárskej stomat. akadémie v špecializácii stomatológia. V roku 1997 ukončil 
magisterské štúdium na Ukrajinskej lekárskej stomatologickej akadémii 
v špecializácii stomatológia. V roku 2004 obhájil kandidátsku dizertáciu na 
tému Stav ústnej sliznice pod vplyvom odnímateľných plastových protéz.

Od roku 1995 je zakladateľom a riaditeľom zubnej kliniky Neodent. Od roku 
1998 je zakladateľom a riaditeľom súkromného učebného ústavu špecializ.
stredoškolskej výučby Stomatologická akadémia №1, ktorá sa zaoberá 
výcvikom dentálnych hygienikov.

Od roku 1998 do septembra 2010 bol predsedom sekcie Stomatologickej  
asociácie Ruska - „Asociácie dentálnych hygienikov“. Počas jeho vedenia 
bolo organizovaných viacero stomatologických udalostí vo vyše 40 mestách 
Ruska: sympóziá, workshopy, profesionálne súťaže, tlačové konferencie.  
Priamo sa zúčastňoval organizácie a realizácie vzdelávacieho programu  
profesionálneho školenia „Preventívna stomatológia“ pre zdravotné sestry  
a zubných lekárov, kvalifikačných programov pre dentálnych hygienikov  
a zubných lekárov. Je autorom profesného štandardu „Preventívna  
stomatológia“, kvalifikáciešpecialistu - dentálneho hygienika.

V rokoch 2009-2012 bol vice-prezidentom Stomatologickej asociácie Ruska 
pre prevenciu stomatologických ochorení. V rokoch 2010-2011 bol predsedom 
pracovnej skupiny zakladajúcej Federálny program prvotnej prevencie  
stomatologických ochorení v Rusku, ktorý bol schválený radou  
Stomatologickej asociácie Ruska v roku 2011. Je vedúcim programov  
prevencie stomatologických ochorení Stomatologickej asociácie Ruska.
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Je členom pracovnej skupiny zameranej na prevenciu ERO-FDI, zástupca 
predsedu Profilovej komisie Ministerstva zdravotníctva Ruska zameranej na 
preventívnu stomatológiu.

Je výkonným riaditeľom Profesionálneho združenia dentálnych hygienikov 
Ruska, členom rady International Federation of Dental Hygienists.

Niekoľkokrát si zvyšoval kvalifikáciu v Rusku aj v zahraničí, zúčastňoval sa 
zasadaní FDI (Mexiko 2011, Hong Kong 2012).

Jeho vedecká činnosť je zameraná na uplatňovanie nových foriem organizácií 
stomatologickej pomoci, diagnostických metód, liečby a prevencie stomat. 
ochorení za účasti dentálnych hygienikov.

Bol mu udelený rad za zásluhy v stomatológii II. stupňa Stomatologickej  
asociácie Ruska.

O. V. Ševčenko je vedecký pracovník oddelenia prevencie FGBU Ministerstva 
zdravotníctva Ruskej federácie, predseda sekcie StAR Asociácie dentálnych 
hygienikov Ruska (1998-2010), viceprezident StAR, vedúci programov pre-
vencie stomatologických ochorení StAR, člen pracovnej skupiny zameranej 
na prevenciu ERO-FDI, zástupca predsedu Profilovej komisieMinisterstva 
zdravotníctva Ruska zameranej na preventívnu stomatológiu, kandidát  
medicínskych vied.
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Vzdelanie:

Uljana Andrejevna Lenec je prezidenkou Profesionál-
neho združenia dentálnych hygienikov, pedagogičkou 
Stomatologickej akadémie №1, víťazkou celoruskej 
súťaže „Najlepší profesionál“, lektorka na IX. a XI. Kongrese stomatológov 
Spololočenstva nezávislých štátov, prednášajúca na Celoruských zjazdoch 
dentálnych hygienikov.

V roku 2004 ukončila Ľvovskú štátnu lekársku akadémiu Andreja Krupinského 
so špecializáciou Organizátor a učiteľ ošetrovateľstva. V rokoch 2005-2007 
absolvovala štúdium programu „Súčasné technológie ošetrovateľstva  
v stomatológii“, kvalifikačný kurz „Súčasné technológie v preventívnej 
stomatológii“ a profesionálne školenie v programe „Preventívna stomatoló-
gia“ v  Stomatologickej akadémii №1. Od roku 2007 pravidelne navštevovala 
workshopy ako „Diagnostika, prognózy a plánovanie v hygienickej praxi pri 
nechirurgickej liečbe paradentózy“, vedený profesorom Alanom Budmanom, 
„Ultrazvuková metóda odstraňovania zubného kameňa v nechirurgickej  
periodentálnej terapii: scaling a kontrola bolesti“ pod vedením Leann Keefer 
(RDH, MSM), „Nechirurgická liečba paradentózy s použitím technológie  
ultrazvuku a air-flow perio“ pod vedením Magdaleny Pavelčík-Madalinskej, 
„Icon - Infiltration Concept“, „Profesionálna hygiena v stomatologickej  
klinike. Rozumieme našim pacientom? Liečime ústa alebo človeka?“ pod 
vedením Maria Rui Arauja (Portugalsko), „The ergonomics of work and dental 
hygienists health“ vedený Kitty Jacobs (Amsterdam, Holandsko) a mnoho 
ďalších.

V roku 2009 sa zúčastnila „Ultradent International Conference“ (Dr. Dan  
Fischer, Salt Lake City, USA).

Absolvovala kurzy v zahraničí: Dental Education Course. Swiss Dental  
Academy (Nyon, 2010, Švajčiarsko, 2011), ACTA Dental Education Course 
(Amsterdam, Holandsko, 2012-2014), MRC Clinics Course - „The  
Myofunctional Approach In Theory & Practice“ (Holandsko, 2014).

V roku 2010 jej bolo udelené mestské ocenenie - medaila za vynikajúcu prácu.

V roku 2011 sa zúčastnila konferencie „Leadership And Dental Hygiene In The 
World“ pod vedením Marie Perno Goldie (USA), prezidentky IFDH.

V roku 2013 sa zúčastnila programu expertného hodnotenia efektivity  
znecitlivujúcej pasty Colgate Sensitive Pro Relief v Moskve.

Uljana Andrejevna Lenec
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V roku 2014 jej bol udelený Čestný diplom na počesť Dňa zdravotníkov za 
aktívnu spoluprácu vo veci spoločensko-štátnej správy zdravotníctva. 

V roku 2015 ukončila magisterské štúdium na Ternopiľskej štátnej lekárskej 
univerzite I. J. Gorbačevského v Ukrajine a obhájila magisterskú dizertačnú 
prácu na tému „Určovanie životnej úrovne a úrovne ústnej hygieny z aspektu 
zdravotnej sestry u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc“.

V roku 2016 bola ruským delegátom na zasadaní vedenia Medzinárodnej  
federácie ústnych hygienikov ako aj účastníkom sympózia International  
Simposium on Dental Hygiene (Messe Basel, Švajčiarsko).

Už 12 rokov je Uljana Andrejevna hygieničkou v stomatologickej klinike  
Neodent, zároveň vyučuje na Stomatologickej akadémii №1 a pôsobí ako 
členka/predsedníčka poroty celoruskej súťaže „Najlepší profesionál“.

Štyri roky bola zvolenou prezidentkou a v roku 2016 sa stala prezidentkou 
Profesionálneho združenia dentálnych hygienikov.

Moderné technológie v komplexnej starostli-
vosti o dutinu ústnu „Skríning, vizualizácia  
prekanceróznych lézií a rakoviny ústnej  
sliznice, na základe autofluorescenčného javu 
v zubnej ambulancii“
Tvorba a realizácia jednotlivých programov  
v prevenciíí, komunikácií a motivácií pacienta
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Vzdelanie:
Dentálna hygienička s viac ako pätnásť rokov  
praxe v dentálnom odbore, vo Veľkej Británii, Kanade 
a Slovensku, desať rokov ako dentálna hygienička. 
Špecializuje sa na starostlivosť o pacientov s dentálnymi implantátmi,  
pred a pooperačnú starostlivosť, hlavne Brånemarck a IMPLADENT  
STI-Bio-C system. Akreditácie aktualizované do dnešného dňa. S osobným 
záujmom v oblasti služieb dentálnych zákazníkov.

V súčasnosti v procese budovania vlastného podnikania
Jan 2017 - dodnes   Spy Hill Dentálna klinika, Kanada
Jul 2005 - Apr 2014    Queens Road Dentálna klinika, Aberdeen, Veľká Británia
Jul 2007 - Jul 2008 Dentálna klinika, Optical Express, Aberdeen, V. Británia
Jun 2006 - Okt 2007 Westhill Dentálna klinika, Aberdeen, Veľká Británia
Jun 2005 - Okt 2007  Queens Road Dentálna klinika, Aberdeen, Veľká Británia
Apr 2005 - Jul 2005 Warwick Dentálna klinika, Reading Veľká Británia
Feb 1998 - Aug 2000 Privátna dentálna klinika, Dr. Gazdačko, SK 

 
Dentálna hygiena vo Veľkej Británii a v Kanade 

•  Oboznámiť a informovať dentálne hygieničky o podmienkach práce a štúdia 
 dentálnej hygieny v iných krajinách.

•  Štúdium DH

•  Práca a zodpovednosti DH (diagnostikovanie)

•  Poistenie práce, členstvo a akreditované kurzy pre DH

•  Nezávislá klinika DH

Anita Hosty, RDH, dipl. d. h.
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MDDr. Branislav Borza
 

Rizikový pacient v ambulancii 
dentálnej hygieny

Odber osobnej, liekovej a alergickej anamnézy je základným predpokladom pre 
úspešné oboznámenie sa s pacientom. Nezistenie alebo neprávne zistenie  
týchto údajov vedie k riziku ohrozenia pacienta a zdravotníckeho personálu.  
Zistenie závažného stavu alebo choroby môže viesť ku komplikáciam počas  
ošetrenienia alebo zhoršenému hojeniu. Za rizikového pacienta pokladáme takého, 
kde je nutná príprava na výkon, samotné ošetrenie bude prebiehať obtiažnejšie 
alebo očakávame komplikácie v období po výkone.



MUDr. Pavol Andel

Vzdelanie:
2000  ukončenie štúdia na LFUK v Bratislave  
 zubné lekárstvo
2003  atestácia I. stupňa rok 2007 atestácia II.  
 stupňa (špecializačná atestácia čeľustná ortopédia)
2006  založenie OZ Zdravé ďasná (predseda), ktorého hlavnou náplňou  
 je šírenie najaktívnejšieho preventívneho projektu zameraného  
 na prevenciu zubného kazu u detí Dental Alarm (spoluautor). Do  
 roku 2016 vyškolených viac než 85 000 detí 
2008  osvetová celoslovenská kampaň Vyfarbite sa a Zubná Hliadka 
2009- 2013  člen výboru Slovenskej Ortodontickej Spoločnosti 
Od roku 2006 lektor jediného praktického kurzu so zameraním na dentálnu  
hygienu- iTOP (Individuálne trénovaná Orálna Profylaxia). Do roku 2016  
vyškolených viac než 800 zubných lekárov a dentálnych hygieničiek
Od roku 2008 externý lektor na LFUK a LF Pavla Jozefa Šafárika v KE
V roku 2015 založil  Andel Dental Academy , praktické výukové centrum na 
školenia v zubnom lekárstve a dentálnej hygiene
Od roku 2016 člen Výboru pre prevenciu a člen Výboru pre vzdelávanie

Vzdelanie:
09/2002 - 06/2006  Stredná priemyselná škola  

 v Bardejove odbor: TIS v elektrotechnike, ukončené  
 maturitnou skúškou

09/2006 - 06/2008  Stredná priemyselná škola v Bardejove odbor:    
 Bezpečnostný technik, ukončené maturitnou skúškou 

09/2008 - 06/2011  Prešovská univerzita v Prešove, fakulta zdrav. odborov,   
 odbor: dent. hygiena, ukončené skúškou s titulom Bc.

07/2011 – 09/2012  MUDr. Vladimíra Adamcová, MUDr. Zuzana Turčanová 
 (Dubnica n.V) pozícia: dentálny hygienik

od 10/2012   MUDr. Pavol Andel (Andel Elite Dental Center Hlohovec)   
 pozícia: dentálny hygienik

Bc. Juraj Ondis



Racionálne limity DH a využitie dostupných 
technológií 

Cieľom prednášky je po  vyšetrení a vyhodnotení stavu pacienta správne určiť  
postup ošetrenia pacienta s ohľadom na jeho zdravotný stav, aktuálny stav zubov  
a závesného aparátu aj finančné a motorické možnosti. Pri ošetrení musí DH zvážiť 
spôsob ošetrenia, výber správnych technológií, nástrojov aj prístrojov a nesmie 
zabúdať, že nielen priebeh liečby, ale aj výsledok ošetrenia je potrebné konzultovať 
so ZL, ktorý pacienta na ošetrenie poslal. Poslucháči sa taktiež dozvedia, kam až 
siahajú limity pri ošetrení na hygiene a kam smeruje dentálna hygiena nielen  
v oblasti technológií, ale aj v oblasti pracovných postupov.



Vzdelanie:
Terapeuti Dornovej metódy PLUS
Sme partneri, v živote aj v práci, ktorá je vlastne našim 
koníčkom. Vzdelávame sa každý deň, pretože tak ako každý odtlačok prsta, 
každá osobnosť, tak aj každá chrbtica je iná. Sme terapeutmi Dornovej metó-
dy PLUS, pretože táto skutočne pomáha už v rovine príčiny, nielen v rovine 
dôsledku. Dornova metóda PLUS nám zmenila životy. Nie je naším cieľom 
ohurovať niekoho módnymi terapiami, ale venovať každému človeku dostatok 
času, energie a lásky na terapiu, ktorá je jedinečná a dokonale fungujúca.

Ako si sám môžem opraviť svoje telo 

Stretli ste sa s
- bolesťami ktorejkoľvek časti chrbta (krížov, medzi lopatkami ...),
- so „seknutím“ – kedy sa bolestivého miesta nedá ani dotknúť ...
- bolesťami hlavy
- bolesťami niektorého malého či veľkého kĺbu
- nohami do O alebo do X
- halluxami (vybočeným palcom na nohe)
- zamrznutým ramenom (výrazne zníženou pohyblivosťou ramena) ...
- deťmi, ktoré sa príliš často potkýnajú, majú nerovnomerne schodené topánočky, 
alebo sa im zbiehajú špičky chodidiel ...?
CÍTITE, ŽE
- že niečo nie je v poriadku a výsledky lekárskych vyšetrení sú negatívne?
- že vložky do topánok Vám nepomáhajú?
Týka sa Vás niektorá z otázok?
- UŽÍVATE stále viac liekov s neistým účinkom?
- BOLIA Vás platničky a bojíte sa, že bez operácie to už ďalej nepôjde?
- NEDARÍ sa Vám otehotnieť napriek tomu, že všetky výsledky sú v poriadku?
- STE ŠPORTOVEC bývalý, aktívny, víkendový?
To sme sa dotkli iba fyzickej stránky problému, avšak nedeliteľnou súčasťou ľudskej 
bytosti je aj psychika, ktorá do značnej miery ovplyvňuje fyzický rozmer problému. 
Našou pozitívnou pridanou hodnotou je fakt, že berieme do úvahy aj tento rozmer.
Ak ste na ktorúkoľvek otázku odpovedali ÁNO, neváhajte a príďte na prednášku. Na 
tejto prednáške sa môžete dozvedieť ako spolupracovať so svojím telom a aj si to 
prakticky vyskúšať. 
NAŠE TELÁ SÚ DOKONALÉ, INTELIGENTNÉ A PRIPRAVENÉ PRACOVAŤ NA 
VLASTNOM SEBALIEČENÍ, NO IBA ZA PREDPOKLADU, ŽE IM TO UMOŽNÍME.

Marcela a Andrej Godó
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MUDr. Peter Duránik

Vzdelanie:
1994 – 1998  lekár. fakulta univerzity Viedeň,  
 Rakúsko
1998 – 2004  Stomatol. fakulta Univerzity Komenského Bratislava, SR
06.2004   promócia 
08.2004 – 12.2009  parodontologické oddelenie LFUK, Bratislava, SR
01.2010 –  Duradent s.r.o privátna ambulancia 
2004 –  vykonávam prednášky a praktické kurzy pre zubných   
 lekárov a dentálne hygieničky v SR a v ČR, konzultant 
 v oblasti parodontológie a slizničných ochorení dutiny   
 ústnej

Prepojenia systémových ochorení so  
závesnym aparátom a sliznicami dutiny ústnej 

Cieľom prednášky je poukázať na súvislosti medzi systémovými ochoreniami  
a dutinou ústnou. Rozoberieme prejavy ochorení v dutine ústnej, ich terapiu  
a budeme sa orientovať na potrebu a využitie dentálnej hygieničky v celom 
procese terapie.



Vzdelanie:
Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej 
fakulte UK. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala 
problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na organizmus. Pôsobila ako 
vysokoškolský pedagóg a vedecký asistent, ďalších sedem rokov ako znalec 
v oblasti genetickej analýzy. Počas svojej praxe bola spolurealizátorom  
niekoľkých vedecko-výskumných projektov, za jeden z posledných získala 
ako spoluautorka odbornej publikácie ocenenie Ig Nobel Prize.
Je spoluzakladateľkou Inštitútu zdravého života Welko zameraného na  
organizáciu edukačných aktivít v oblasti výživy. Pôsobí ako odborný garant  
a vedúca lektorka kurzov Poradca pre výživu, a autorsky a lektorsky sa 
spolupodieľa na ďalších aktivitách Inštitútu. Špecializuje sa na vplyv výživy 
na zdravie, metodiku spracovania nutričných plánov, výživu detí, tehotných 
a kojacich žien. Pôsobí ako nutričný terapeut v Kontaktnom centre Anabell 
Bratislava - pre poruchy príjmu potravy, v spolupráci s Klinikou detskej 
psychiatrie LF UK a DFNsP. Odborne zastrešuje nutričné odporúčania v EEG 
Biofeedback inštitúte. Spolu s českými partnermi sa podieľa na koordinácii 
projektu Pestrá strava.sk
Je hlavnou lektorkou a konzultantkou spoločnosti Planeat, ktorá vyvíja 
špecializovaný nutričný softvér.

Psychika a výživa a dopad na dutinu ústnu

Nedostatok makroživín, špecifické deficiencie alebo nadmerná výživa významne 
ovplyvňujú našu psychiku, a naopak – psychická nerovnováha je často spojená 
so zhoršenými stravovacími návykmi, vynechávaním jedál a dominantnou chuťou 
na sladké. Príjem potravy je primárnou potrebou organizmu, a zároveň je riadený 
hedonickým princípom. Z biologického hľadiska je naša psychika daná činnosťou 
mozgu na báze neurotransmitterov. Prekurzory týchto látok získavame práve  
stravou, a ak nám niečo chýba, nevyhneme sa zmenám nálad, úzkostiam, až  
psychickým odchýlkam vo forme závislostí.

Závislosť na jedle, poruchy príjmu potravy a kompulzívne prejedanie sú nezanedba-
teľným fenoménom dnešnej doby, ktorá kladie nesmierny dôraz na úspech, peniaze 
a krásu. Prednáška nás prevedie základnými súvislosťami psychiky a výživy  
a dôsledkami ich nerovnováhy. 

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.



Obrancov mieru 331/41,
P.O. BOX 67,
955 01 Topoľčany
Slovenská republika
www.adhs.sk

Dni dentálnej hygieny pre vás pripravil výbor ADHS

Zmena programu vyhradená



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Dni dentálnej hygieny 2017
Hotel GRAND Jasná 2.6 - 4.6 2017

KONGRESOVÝ POPLATOK

 pri úhrade do 10.5.2017 - pre členky ADHS:    130 EUR 
 pri úhrade od 11.5.2017, členky ADHS, členky SKMTP a SKSaPA:  150 EUR  
 pre nečlenov ADHS, SKMTP a SKSaPA:     200 EUR 
 
Č. účtu ADHS: SK7509000000000041714376 
Svoju účasť potvrdíte odfotenou návratkou a dokladom o zaplatení (bez dokladu - nebude 
prihláška akceptovaná), do poznámky uveďte meno a kraj. Prihlášku (+ doklad o zaplatení)
odošlite na E-Mailovú adresu: marcela.kralovicova.ddh@gmail.com., alebo poštou (nie  
doporučene) na adresu: Marcela Královičová, Garbiarska 51/57, Sereď, 926 01.

Prihlasovať sa na DDH 2017 je možné do 25.05.2017.

Ubytovanie si nahlasujte na tel. číslo: +421 44 290 13 21, E-mail: hotel@grandjasna.sk,  
uviesť kód ADH17. Zvýhodnená cena ubytovania len pre členov ADHS je 40,- € (s raňajkami). 
Pri nahlasovaní ubytovania je možnosť rezervácie welness alebo masáží.

   V prípade požiadavky na  
   vystavenie faktúry je potrebné  
   uviesť fakturačné údaje.

 Meno a priezvisko: ...........................................................................................
   
 Adresa - kraj: ........................................... 
     
 Zamestnávateľ: ........................................

 Tel. kontakt: ..............................................

 E-mail: .....................................................

  
  Podpis .....................................................

Fakturačné údaje:

Meno: ................................................
   
Adresa ............................................... 

IČO: ...................................................

DIČ: ...................................................

   
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tu odstrihnúť


