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

051/77 22 785
fax:

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

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

KK DENT s.r.o.
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov

DOMINANT

C
M
Y
K

100 €

525 €
385 €

PROGRAM ŠKOLENIA SESTIER, DH, PREVENTISTIEK

Vás pozýva na tradičné školenie
zubných lekárov, asistentiek a DH

DENTÁLNY TÝŽDEŇ
VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Termín konania:

23.10. – 28.10. 2011

Miesto konania:

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, hotel SLOVAN

Odborný garant:

Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.

Ohodnotenie školenia: požiadané o pridelenie kreditov

Lekár
240 €
Sestra / DH
Storno podmienky: Zrušenie účasti je platné len písomne a po 09.10. 2011 sa poplatky nevracajú.
Prosíme napísať, s kým chcete byť ubytovaní. Meno spolubývajúceho:

510 €
370 €

475 €
335 €
235 €
Školenie bez ubytovania a stravy
460 €
320 €
220 €

Doc. Dr. Pitt Jacob Voss, PhD., Dr. Alice Müller
Chirurgická klinika Freiburg, Nemecko
Inovácie v mukogingiválnej chirurgii“, ukážky praktických postupov, využitie 3D v chirurgii a implantológii, DVT ukážky, Navigation, C-Bogen, rekonštrukcia tkanív - tissue engineering, kmeňové
bunky, endoskopia, ukážky chirurgických postupov, nové trendy
v chirurgii, čo môžeme pacientovi ponúknuť.

Ekonomika, čo má vedieť zamestnanec z ekonomiky, viete
koľko čo stojí vo vašej ZA? Aké sú náklady na váš plat, na
prevádzku ZA. Ak chceme byť efektívni, nesmieme vidieť iba
príjmy, ale aj výdaje.
Bc. Eva Poliaková, Bc. Beáta Germanová, FZO, Prešov

RNDr. Jana Utěkalová, Elmed, Zlín
Epidemiologicky bezpečná prevádzka zubnej ambulancie.
Legislatíva v EÚ a na Slovensku, požiadavky na vybavenie,
rizikovosť infekčných ochorení, myčka musí alebo nemusí
byť, praktické postupy pri realizácii bariérového režimu.

Utorok 25.10.2011

Štandard postupu vyšetrenia a ošetrenia pacientov s infekčným
ochorením v ZA, ošetrovateľské postupy podľa zákona.

MUDr. Rudolf Novotný, Košice

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Prešov
Kurz ergonómie ( štvorručná práca ), workshop.

Možnosti štúdia DH, kurzy, kompetencie v ZA. Nové programy
štúdia. Zahraničné študijné pobyty v priebehu štúdia (Holandsko,
Austrália, ČR, DE). Výučba ergonómie, manažmentu, marketingu.
Projekt ergonómie práce, jeho význam pre dentálny tím, 1. výsledky.

„Festival“ kazuistík z práce DH. Postupy ošetrenia pri rôznych
typoch pacientov podľa veku a ochorenia. Workshop, návrhy
a efektivita postupov riešení.
Bc. Marianna Vooková, FZO Prešov

MUDr. Adrián Surňák, FZO Prešov
Záchranná služba Prešov: Prvá pomoc v ZA. Základné vybavenie skrinky prvej pomoci. Lekárska prvá pomoc v jednotlivých
rizikových situáciách. Použitie autolekárničky. Workshop.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade neočakávaných zmien.

Ostatné služby

Relax centrum - masáže, bazén, sauna, ďalej: wi-fi zóna, stolný tenis, biliard, denný bar, parkovisko pred
a za hotelom, spoločenský večer s hudbou a hodnotnou tombolou, splav Dunajcom na pltiach, Spišský hrad,
Tatranská Lomnica, historická Levoča, Poľsko - návšteva tržnice, vianočné nákupy, múzeum Červený Kláštor,...

Prof. MUDr. Javorka V., MUDr. Novák B., PhD., Bratislava

Umenie komunikácie v zubnej praxi. Zdroje napätia v komunikácii na pracovisku. Analýza príčin. Návrhy na eliminovanie bariér.
Uplatnenie emocionálnej inteligencie. Konflikt a jeho eliminovanie, spracovanie námietok. 1. kontakt s klientom - Ako nestratiť
klienta. Vplyv 1. dojmu - psychologické aspekty, 10 ZLATÝCH
pravidiel spokojnosti klienta – pacienta. Etiketa 1. návštevy klienta.

MUDr. Adrián Surňák, FZO Prešov
Záchranná služba Prešov: Prvá pomoc v ZA. Základné vybavenie
skrinky prvej pomoci. Použitie autolekárničky. Workshop.

Piatok 28.10.2011
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Prešov
Ako riešiť otázku „Čo je liečba, prevencia, estetika v parodontológii“. Právo pacienta na výkony. Porovnanie efektivity postupov
liečby parodontitídy. Liečba akútnych stavov parodontu, návrhy
postupov, mechanická, chemická a chirurgická liečba parodontu,
kedy, aký typ liečby odporučíme. Má parodontitída vplyv na vznik
rakoviny u pacienta? Vzťah medzi infekciou parodontu a nádormi
pľúc, pankreasu, tráviaceho traktu, leukémie.

tatrách

Mgr. Lucia Lenzová, MUDr. Tatiana Čarnoká, FZO Prešov

Fluoridácia, názory, indikácie, typy, efektivita.
Erózie tvrdých zubných tkanív - súčasné možnosti prevencie a liečby.

týždeň

Štvrtok 27.10.2011

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

Vagaská Martina, Švajčiarsko

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

DENTÁLNY TÝ
VO VYSOKÝCH TA

Bc. Erika Géciová, Trenčín
Etiológia recesov a podiel pacienta na ich vzniku. Deep scaling,
možné poškodenie tkanív parodontu.

Piatok 28.10.2011

Epidemiologicky bezpečná prevádzka zubnej ambulancie.
Legislatíva v EÚ a na Slovensku, požiadavky na vybavenie,
rizikovosť infekčných ochorení, myčka musí alebo nemusí
byť, praktické postupy pri realizácii bariérového režimu.

Listerine Enamel Guard, nový prostriedok pre zvýšenú ochranu
pred zubným kazom

Ing. Tatiana Janusová, Prešov

Dr. Jordán, D., Dr. Fedurcová, I., Dr. Eliášová, A.,
FZO v Prešove

Streda 26.10.2011

Štvrtok 27.10.2011

Eduard Fischner, Praha

Prednáška s následnými workshopmi počas celého týždňa.
Umenie komunikácie v zubnej praxi. Zásady pozitívnej komunikácie. Zdroje napätia v komunikácii na pracovisku. Analýza príčin.
Návrhy na eliminovanie bariér. Uplatnenie emocionálnej inteligencie. Konflikt a jeho eliminovanie: ako argumentovať, spracovanie námietok. 6 spôsobov ako vylepšiť komunikáciu, analýza
osobnosti, eliminovanie slabých článkov komunikácie.

Streda 26.10.2011

ceny, cenník, cash flow, daňové poradenstvo, novinky v r. 2011.

RNDr. Jana Utěkalová, Elmed, Zlín

Využitie UZK koncoviek, Air-Flow, subgingiválny skejling.

Prenos informácií v ZA, profesionálna komunikácia, chyby
v našej dennej praxi. Vzťah ZL - DH - ďalší zamestnanci - pacient.

Ekonomika zubnej ambulancie, základy, chyby v ekonomike, tvorba

Spolupráca zubného lekára a ďalšieho špecialistu. Premedikácia,
kedy, ako a čím predísť komplikáciám ošetrenia. Ošetrenie rizikového pacienta, indikácie a absolútne kontraindikácie ošetrenia
v bežnej zubnej ambulancii. Pacient užívajúci bisfosfonáty.

RNDr. Radovan Karkus, PhD., Švajčiarsko

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

Ergonómia práce, tray systém, praktický kurz pre sestry pri endodoncii, protetike, výplniach, urýchlenie práce. „Zlatá sestra“ pre
môj boľavý chrbát, chyby pri asistencii, nácvik 4-ručnej práce,
príprava pacienta, systém objednávania.

Endodoncia od A po Z od renomovaného špecialistu.
„Základné chyby v endodoncii – komplexný pohľad“, porovnanie efektivity jednotlivých postupov v endodoncii a reendodoncii. Praktická endodoncia, nekonvenčné postupy, ako hľadať tretí,
štvrtý a ďalší kanálik, je to nutné? Mikroskop áno či nie? Kompozitné rekonštrukcie - od teórie po prax, využitie sklenných vlákien
na náhradu zubov, ako nadstavbu v koreňovom kanáliku.

Utorok 25.10.2011

MUDr. Marta Murgašová, Trenčín

Ing. Tatiana Janusová, Prešov

PROGRAM ŠKOLENIA LEKÁROV
Pondelok 24.10. 2011

Pondelok 24.10. 2011

Prvý kontakt s klientom - ako nestratiť klienta. Vplyv 1. dojmu psychologické aspekty, 10 ZLATÝCH pravidiel spokojnosti klienta – pacienta. Etiketa 1. návštevy klienta v ambulancii: „To, čo sa
v literatúre nedočítate!“ Pozdrav, privítanie, doprovod. Oslovovanie, predstavovanie, práca s vizitkou. Kľúčové otázky úspešného
zvládnutia: kritika, pochvala, vyjadrenie nespokojnosti, sťažnosť,
reklamácie. „Úsmevné prehrešky a čo s nimi?“

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

Lekár
Sestra / DH
Rod. príslušník

1-lôžková izba
3-lôžková izba „PLUS“
2-lôžková izba „PLUS“
3-lôžková izba
2-lôžková izba

e-mail:
Školenie s ubytovaním a plnou penziou
DIČ:

Tel. č.:

Podpis:

Registračné č. SKZL:

Názov firmy:
Presná adresa:
IČO:

Meno a priezvisko:

1-lôžková izba „PLUS“

Termín: 23.10. - 28.10. 2011
Záväzná prihláška na školenie: DENTÁLNY TÝŽDEŇ VO VYSOKÝCH TATRÁCH

1. Slovenská stomatologická spoločnosť
2. Lekárska fakulta UK v Bratislave

KK DENT s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, Tel: 051/77 22 712, 051/77 23 449, Fax: 051/77 22 785
e-mail: kkdent@kkdent.sk, www.kkdent.sk

www.hotelslovan.sk
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KK DENT s.r.o.
Duchnovičovo nám. 1
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100 €

525 €
385 €

Vás pozýva na tradičné školenie
zubných lekárov, asistentiek a DH

DENTÁLNY TÝŽDEŇ
VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Termín konania:

23.10. – 28.10. 2011

Miesto konania:

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, hotel SLOVAN

Odborný garant:

Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.

Ohodnotenie školenia: požiadané o pridelenie kreditov

Lekár
240 €
Sestra / DH
Storno podmienky: Zrušenie účasti je platné len písomne a po 09.10. 2011 sa poplatky nevracajú.
Prosíme napísať, s kým chcete byť ubytovaní. Meno spolubývajúceho:

510 €
370 €

475 €
335 €
235 €
Školenie bez ubytovania a stravy
460 €
320 €
220 €

Pondelok 24.10. 2011

MUDr. Marta Murgašová, Trenčín

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

Prenos informácií v ZA, profesionálna komunikácia, chyby
v našej dennej praxi. Vzťah ZL - DH - ďalší zamestnanci - pacient.

Prednáška s následnými workshopmi počas celého týždňa.
Umenie komunikácie v zubnej praxi. Zásady pozitívnej komunikácie. Zdroje napätia v komunikácii na pracovisku. Analýza príčin.
Návrhy na eliminovanie bariér. Uplatnenie emocionálnej inteligencie. Konflikt a jeho eliminovanie: ako argumentovať, spracovanie námietok. 6 spôsobov ako vylepšiť komunikáciu, analýza
osobnosti, eliminovanie slabých článkov komunikácie.
Epidemiologicky bezpečná prevádzka zubnej ambulancie.
Legislatíva v EÚ a na Slovensku, požiadavky na vybavenie,
rizikovosť infekčných ochorení, myčka musí alebo nemusí
byť, praktické postupy pri realizácii bariérového režimu.

Utorok 25.10.2011

Pondelok 24.10. 2011
Doc. Dr. Pitt Jacob Voss, PhD., Dr. Alice Müller
Chirurgická klinika Freiburg, Nemecko

Ekonomika zubnej ambulancie, základy, chyby v ekonomike, tvorba

Streda 26.10.2011

Inovácie v mukogingiválnej chirurgii“, ukážky praktických postupov, využitie 3D v chirurgii a implantológii, DVT ukážky, Navigation, C-Bogen, rekonštrukcia tkanív - tissue engineering, kmeňové
bunky, endoskopia, ukážky chirurgických postupov, nové trendy
v chirurgii, čo môžeme pacientovi ponúknuť.

Streda 26.10.2011

ceny, cenník, cash flow, daňové poradenstvo, novinky v r. 2011.
MUDr. Rudolf Novotný, Košice

Spolupráca zubného lekára a ďalšieho špecialistu. Premedikácia,
kedy, ako a čím predísť komplikáciám ošetrenia. Ošetrenie rizikového pacienta, indikácie a absolútne kontraindikácie ošetrenia
v bežnej zubnej ambulancii. Pacient užívajúci bisfosfonáty.

Endodoncia od A po Z od renomovaného špecialistu.
„Základné chyby v endodoncii – komplexný pohľad“, porovnanie efektivity jednotlivých postupov v endodoncii a reendodoncii. Praktická endodoncia, nekonvenčné postupy, ako hľadať tretí,
štvrtý a ďalší kanálik, je to nutné? Mikroskop áno či nie? Kompozitné rekonštrukcie - od teórie po prax, využitie sklenných vlákien
na náhradu zubov, ako nadstavbu v koreňovom kanáliku.

RNDr. Jana Utěkalová, Elmed, Zlín

Štvrtok 27.10.2011

Epidemiologicky bezpečná prevádzka zubnej ambulancie.
Legislatíva v EÚ a na Slovensku, požiadavky na vybavenie,
rizikovosť infekčných ochorení, myčka musí alebo nemusí
byť, praktické postupy pri realizácii bariérového režimu.

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Prešov

Utorok 25.10.2011

Kurz ergonómie ( štvorručná práca ), workshop.

MUDr. Adrián Surňák, FZO Prešov

Eduard Fischner, Praha
Listerine Enamel Guard, nový prostriedok pre zvýšenú ochranu
pred zubným kazom

Dr. Jordán, D., Dr. Fedurcová, I., Dr. Eliášová, A.,
FZO v Prešove
Možnosti štúdia DH, kurzy, kompetencie v ZA. Nové programy
štúdia. Zahraničné študijné pobyty v priebehu štúdia (Holandsko,
Austrália, ČR, DE). Výučba ergonómie, manažmentu, marketingu.
Projekt ergonómie práce, jeho význam pre dentálny tím, 1. výsledky.

„Festival“ kazuistík z práce DH. Postupy ošetrenia pri rôznych
typoch pacientov podľa veku a ochorenia. Workshop, návrhy
a efektivita postupov riešení.
Bc. Marianna Vooková, FZO Prešov
Ergonómia práce, tray systém, praktický kurz pre sestry pri endodoncii, protetike, výplniach, urýchlenie práce. „Zlatá sestra“ pre
môj boľavý chrbát, chyby pri asistencii, nácvik 4-ručnej práce,
príprava pacienta, systém objednávania.

Piatok 28.10.2011
MUDr. Adrián Surňák, FZO Prešov
Záchranná služba Prešov: Prvá pomoc v ZA. Základné vybavenie skrinky prvej pomoci. Lekárska prvá pomoc v jednotlivých
rizikových situáciách. Použitie autolekárničky. Workshop.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade neočakávaných zmien.

Ostatné služby

Relax centrum - masáže, bazén, sauna, ďalej: wi-fi zóna, stolný tenis, biliard, denný bar, parkovisko pred
a za hotelom, spoločenský večer s hudbou a hodnotnou tombolou, splav Dunajcom na pltiach, Spišský hrad,
Tatranská Lomnica, historická Levoča, Poľsko - návšteva tržnice, vianočné nákupy, múzeum Červený Kláštor,...

Záchranná služba Prešov: Prvá pomoc v ZA. Základné vybavenie
skrinky prvej pomoci. Použitie autolekárničky. Workshop.

Piatok 28.10.2011
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Prešov
Ako riešiť otázku „Čo je liečba, prevencia, estetika v parodontológii“. Právo pacienta na výkony. Porovnanie efektivity postupov
liečby parodontitídy. Liečba akútnych stavov parodontu, návrhy
postupov, mechanická, chemická a chirurgická liečba parodontu,
kedy, aký typ liečby odporučíme. Má parodontitída vplyv na vznik
rakoviny u pacienta? Vzťah medzi infekciou parodontu a nádormi
pľúc, pankreasu, tráviaceho traktu, leukémie.

týždeň

tatrách

Mgr. Lucia Lenzová, MUDr. Tatiana Čarnoká, FZO Prešov

Prof. MUDr. Javorka V., MUDr. Novák B., PhD., Bratislava

Umenie komunikácie v zubnej praxi. Zdroje napätia v komunikácii na pracovisku. Analýza príčin. Návrhy na eliminovanie bariér.
Uplatnenie emocionálnej inteligencie. Konflikt a jeho eliminovanie, spracovanie námietok. 1. kontakt s klientom - Ako nestratiť
klienta. Vplyv 1. dojmu - psychologické aspekty, 10 ZLATÝCH
pravidiel spokojnosti klienta – pacienta. Etiketa 1. návštevy klienta.

DENTÁLNY TÝ
VO VYSOKÝCH TA

Bc. Erika Géciová, Trenčín
Etiológia recesov a podiel pacienta na ich vzniku. Deep scaling,
možné poškodenie tkanív parodontu.

Fluoridácia, názory, indikácie, typy, efektivita.
Erózie tvrdých zubných tkanív - súčasné možnosti prevencie a liečby.

Využitie UZK koncoviek, Air-Flow, subgingiválny skejling.

Štandard postupu vyšetrenia a ošetrenia pacientov s infekčným
ochorením v ZA, ošetrovateľské postupy podľa zákona.

Vagaská Martina, Švajčiarsko

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

RNDr. Radovan Karkus, PhD., Švajčiarsko

Ekonomika, čo má vedieť zamestnanec z ekonomiky, viete
koľko čo stojí vo vašej ZA? Aké sú náklady na váš plat, na
prevádzku ZA. Ak chceme byť efektívni, nesmieme vidieť iba
príjmy, ale aj výdaje.

Štvrtok 27.10.2011

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

Ing. Tatiana Janusová, Prešov

PROGRAM ŠKOLENIA LEKÁROV

Ing. Tatiana Janusová, Prešov

Bc. Eva Poliaková, Bc. Beáta Germanová, FZO, Prešov

RNDr. Jana Utěkalová, Elmed, Zlín

Prvý kontakt s klientom - ako nestratiť klienta. Vplyv 1. dojmu psychologické aspekty, 10 ZLATÝCH pravidiel spokojnosti klienta – pacienta. Etiketa 1. návštevy klienta v ambulancii: „To, čo sa
v literatúre nedočítate!“ Pozdrav, privítanie, doprovod. Oslovovanie, predstavovanie, práca s vizitkou. Kľúčové otázky úspešného
zvládnutia: kritika, pochvala, vyjadrenie nespokojnosti, sťažnosť,
reklamácie. „Úsmevné prehrešky a čo s nimi?“

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

Lekár
Sestra / DH
Rod. príslušník

1-lôžková izba
3-lôžková izba „PLUS“
2-lôžková izba „PLUS“
3-lôžková izba
2-lôžková izba

e-mail:
Školenie s ubytovaním a plnou penziou
DIČ:

Tel. č.:

Podpis:

Registračné č. SKZL:

Názov firmy:
Presná adresa:
IČO:

Meno a priezvisko:

1-lôžková izba „PLUS“

Termín: 23.10. - 28.10. 2011
Záväzná prihláška na školenie: DENTÁLNY TÝŽDEŇ VO VYSOKÝCH TATRÁCH

PROGRAM ŠKOLENIA SESTIER, DH, PREVENTISTIEK

1. Slovenská stomatologická spoločnosť
2. Lekárska fakulta UK v Bratislave

KK DENT s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, Tel: 051/77 22 712, 051/77 23 449, Fax: 051/77 22 785
e-mail: kkdent@kkdent.sk, www.kkdent.sk

www.hotelslovan.sk

Meno a priezvisko:

KK DENT s.r.o.
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
Registračné č. SKZL:
Tel. č.:

Názov firmy:
Presná adresa:
IČO:

e-mail:
Školenie s ubytovaním a plnou penziou
DIČ:

tel.:

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

051/77 22 785

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

525 €
385 €
510 €
370 €

e-mail: kkdent@kkdent.sk
servis@kkdent.sk
web: www.kkdent.sk
100 €
Lekár
240 €
Sestra / DH
Storno podmienky: Zrušenie účasti je platné len písomne a po 09.10. 2011 sa poplatky nevracajú.
Prosíme napísať, s kým chcete byť ubytovaní. Meno spolubývajúceho:

475 €
335 €
235 €
Školenie bez ubytovania a stravy
460 €
320 €
220 €
Lekár
Sestra / DH
Rod. príslušník

1-lôžková izba „PLUS“
1-lôžková izba
3-lôžková izba „PLUS“
2-lôžková izba „PLUS“
3-lôžková izba
2-lôžková izba

Podpis:

Termín: 23.10. - 28.10. 2011
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Záväzná prihláška na školenie: DENTÁLNY TÝŽDEŇ VO VYSOKÝCH TATRÁCH

DOMINANT

1. Slovenská stomatologická spoločnosť
2. Lekárska fakulta UK v Bratislave

Vás pozýva na tradičné školenie
zubných lekárov, asistentiek a DH

Miesto konania:

Termín konania:

Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc.

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, hotel SLOVAN

23.10. – 28.10. 2011

DENTÁLNY TÝŽDEŇ
VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Odborný garant:

Ohodnotenie školenia: požiadané o pridelenie kreditov
Pozn.: vzhľadom na obmedzený počet účastníkov školenia budú
uprednostnení záujemcovia so skôr odoslanou prihláškou.
Ing. Tatiana Janusová, Prešov

Streda 26.10.2011

Piatok 28.10.2011

Ergonómia práce, tray systém, praktický kurz pre sestry pri endodoncii, protetike, výplniach, urýchlenie práce. „Zlatá sestra“ pre
môj boľavý chrbát, chyby pri asistencii, nácvik 4-ručnej práce,
príprava pacienta, systém objednávania.

Bc. Marianna Vooková, FZO Prešov

„Festival“ kazuistík z práce DH. Postupy ošetrenia pri rôznych
typoch pacientov podľa veku a ochorenia. Workshop, návrhy
a efektivita postupov riešení.

Mgr. Lucia Lenzová, MUDr. Tatiana Čarnoká, FZO Prešov

Štvrtok 27.10.2011

Bc. Erika Géciová, Trenčín
Etiológia recesov a podiel pacienta na ich vzniku. Deep scaling,
možné poškodenie tkanív parodontu.

Štandard postupu vyšetrenia a ošetrenia pacientov s infekčným
ochorením v ZA, ošetrovateľské postupy podľa zákona.

Bc. Eva Poliaková, Bc. Beáta Germanová, FZO, Prešov

Ekonomika, čo má vedieť zamestnanec z ekonomiky, viete
koľko čo stojí vo vašej ZA? Aké sú náklady na váš plat, na
prevádzku ZA. Ak chceme byť efektívni, nesmieme vidieť iba
príjmy, ale aj výdaje.

Ing. Tatiana Janusová, Prešov

Prenos informácií v ZA, profesionálna komunikácia, chyby
v našej dennej praxi. Vzťah ZL - DH - ďalší zamestnanci - pacient.

MUDr. Marta Murgašová, Trenčín

PROGRAM ŠKOLENIA SESTIER, DH, PREVENTISTIEK

Pondelok 24.10. 2011

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

Prednáška s následnými workshopmi počas celého týždňa.
Umenie komunikácie v zubnej praxi. Zásady pozitívnej komunikácie. Zdroje napätia v komunikácii na pracovisku. Analýza príčin.
Návrhy na eliminovanie bariér. Uplatnenie emocionálnej inteligencie. Konflikt a jeho eliminovanie: ako argumentovať, spracovanie námietok. 6 spôsobov ako vylepšiť komunikáciu, analýza
osobnosti, eliminovanie slabých článkov komunikácie.

RNDr. Jana Utěkalová, Elmed, Zlín

Epidemiologicky bezpečná prevádzka zubnej ambulancie.
Legislatíva v EÚ a na Slovensku, požiadavky na vybavenie,
rizikovosť infekčných ochorení, myčka musí alebo nemusí
byť, praktické postupy pri realizácii bariérového režimu.

Utorok 25.10.2011

Dr. Ľudmila Novotná, Žilina

Ekonomika zubnej ambulancie, základy, chyby v ekonomike, tvorba

PROGRAM ŠKOLENIA LEKÁROV
Pondelok 24.10. 2011

ceny, cenník, cash flow, daňové poradenstvo, novinky v r. 2011.

Prvý kontakt s klientom - ako nestratiť klienta. Vplyv 1. dojmu psychologické aspekty, 10 ZLATÝCH pravidiel spokojnosti klienta – pacienta. Etiketa 1. návštevy klienta v ambulancii: „To, čo sa
v literatúre nedočítate!“ Pozdrav, privítanie, doprovod. Oslovovanie, predstavovanie, práca s vizitkou. Kľúčové otázky úspešného
zvládnutia: kritika, pochvala, vyjadrenie nespokojnosti, sťažnosť,
reklamácie. „Úsmevné prehrešky a čo s nimi?“

Doc. Dr. Pitt Jacob Voss, PhD., Dr. Alice Müller
Chirurgická klinika Freiburg, Nemecko

MUDr. Adrián Surňák, FZO Prešov

Záchranná služba Prešov: Prvá pomoc v ZA. Základné vybavenie skrinky prvej pomoci. Lekárska prvá pomoc v jednotlivých
rizikových situáciách. Použitie autolekárničky. Workshop.

KK DENT s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, Tel: 051/77 22 712, 051/77 23 449, Fax: 051/77 22 785
e-mail: kkdent@kkdent.sk, www.kkdent.sk

Relax centrum - masáže, bazén, sauna, ďalej: wi-fi zóna, stolný tenis, biliard, denný bar, parkovisko pred
a za hotelom, spoločenský večer s hudbou a hodnotnou tombolou, splav Dunajcom na pltiach, Spišský hrad,
Tatranská Lomnica, historická Levoča, Poľsko - návšteva tržnice, vianočné nákupy, múzeum Červený Kláštor,...

Ostatné služby

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade neočakávaných zmien.

Možnosti štúdia DH, kurzy, kompetencie v ZA. Nové programy
štúdia. Zahraničné študijné pobyty v priebehu štúdia (Holandsko,
Austrália, ČR, DE). Výučba ergonómie, manažmentu, marketingu.
Projekt ergonómie práce, jeho význam pre dentálny tím, 1. výsledky.

Dr. Jordán, D., Dr. Fedurcová, I., Dr. Eliášová, A.,
FZO v Prešove

Streda 26.10.2011

MUDr. Rudolf Novotný, Košice
Endodoncia od A po Z od renomovaného špecialistu.
„Základné chyby v endodoncii – komplexný pohľad“, porovnanie efektivity jednotlivých postupov v endodoncii a reendodoncii. Praktická endodoncia, nekonvenčné postupy, ako hľadať tretí,
štvrtý a ďalší kanálik, je to nutné? Mikroskop áno či nie? Kompozitné rekonštrukcie - od teórie po prax, využitie sklenných vlákien
na náhradu zubov, ako nadstavbu v koreňovom kanáliku.

Inovácie v mukogingiválnej chirurgii“, ukážky praktických postupov, využitie 3D v chirurgii a implantológii, DVT ukážky, Navigation, C-Bogen, rekonštrukcia tkanív - tissue engineering, kmeňové
bunky, endoskopia, ukážky chirurgických postupov, nové trendy
v chirurgii, čo môžeme pacientovi ponúknuť.
Spolupráca zubného lekára a ďalšieho špecialistu. Premedikácia,
kedy, ako a čím predísť komplikáciám ošetrenia. Ošetrenie rizikového pacienta, indikácie a absolútne kontraindikácie ošetrenia
v bežnej zubnej ambulancii. Pacient užívajúci bisfosfonáty.

Štvrtok 27.10.2011

Ako riešiť otázku „Čo je liečba, prevencia, estetika v parodontológii“. Právo pacienta na výkony. Porovnanie efektivity postupov
liečby parodontitídy. Liečba akútnych stavov parodontu, návrhy
postupov, mechanická, chemická a chirurgická liečba parodontu,
kedy, aký typ liečby odporučíme. Má parodontitída vplyv na vznik
rakoviny u pacienta? Vzťah medzi infekciou parodontu a nádormi
pľúc, pankreasu, tráviaceho traktu, leukémie.

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Prešov

Piatok 28.10.2011

Záchranná služba Prešov: Prvá pomoc v ZA. Základné vybavenie
skrinky prvej pomoci. Použitie autolekárničky. Workshop.

MUDr. Adrián Surňák, FZO Prešov

Erózie tvrdých zubných tkanív - súčasné možnosti prevencie a liečby.

Prof. MUDr. Javorka V., MUDr. Novák B., PhD., Bratislava

Fluoridácia, názory, indikácie, typy, efektivita.

Vagaská Martina, Švajčiarsko

Kurz ergonómie ( štvorručná práca ), workshop.

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Prešov

RNDr. Jana Utěkalová, Elmed, Zlín
Epidemiologicky bezpečná prevádzka zubnej ambulancie.
Legislatíva v EÚ a na Slovensku, požiadavky na vybavenie,
rizikovosť infekčných ochorení, myčka musí alebo nemusí
byť, praktické postupy pri realizácii bariérového režimu.

Utorok 25.10.2011
Dr. Ľudmila Novotná, Žilina
Umenie komunikácie v zubnej praxi. Zdroje napätia v komunikácii na pracovisku. Analýza príčin. Návrhy na eliminovanie bariér.
Uplatnenie emocionálnej inteligencie. Konflikt a jeho eliminovanie, spracovanie námietok. 1. kontakt s klientom - Ako nestratiť
klienta. Vplyv 1. dojmu - psychologické aspekty, 10 ZLATÝCH
pravidiel spokojnosti klienta – pacienta. Etiketa 1. návštevy klienta.
RNDr. Radovan Karkus, PhD., Švajčiarsko
Využitie UZK koncoviek, Air-Flow, subgingiválny skejling.
Eduard Fischner, Praha
Listerine Enamel Guard, nový prostriedok pre zvýšenú ochranu
pred zubným kazom

tatrách

týždeň

DENTÁLNY TÝ
VO VYSOKÝCH TA

www.hotelslovan.sk

