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ESTETISKÁ REKONSTRUKCE FRONTÁLNÍHO ÚSEK
MDDr. Michal Přibyl
Zejména u rozsáhlých defektů napadají zubní lékaře otázky.
Co s tím? Jaký typ rekonstrukce zvolit? Jaký materiál zvolit?
Přednáška se bude týkat přesně těchto otázek. Ukážeme si,
jaké možnosti se nabízí, vysvětlíme si výhody i nevýhody
každé z nich. Veškeré postupy budou popsány na klinických
případech krok za krokem tak, jak je sám používám.

ENDODONCIE (NE)JEN PRO ENDODONTISTY
MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D.
Cílem přednášky je nabídnout pohled na moderní
endodoncii z hlediska praktického lékaře – nespecialisty,
kteří se s tímto druhem ošetření setkávají každodenně.
V rámci kurzu bude kladen důraz na cíle endodontiského
ošetření, indikace
a kontraindikace endodontického
ošetření, endodontické ošetření krok za krokem.
Workshop – Workshop bude navazovat na teoretické
poznatky z přednášky. Účastníci si mimo jiné vyzkouší i práci
s endodontickým motorem CanalPro Jeni. Každý účastník by
si měl přinést extrahovaný zub/y se založeným trepanačním
otvorem, nejlépe vsazeným do sádrového podstavce
a lupové brýle, pokud je používá.

IMPLANTÁTY VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI
Basel Azar DDS, MSc., Ph.D.
Implantáty přestávají být u neodborné veřejnosti tabu. Jak
to vypadá v ordinaci zubního lékaře? V jakých případech
implantát indikovat? Jak celou implantaci naplánovat? Na
tyto otázky se bude přednáška zaměřovat, a samozřejmě
taky na to, jak postupovat chirurgicky i proteticky a jak řešit
nedostatek kosti i měkkých tkání. Výklad se bude týkat
i různých možností protetiky na implantátech.

KOMPOZITNÍ VÝPLŇ V DISTÁLNÍM ÚSEKU
V DOBRÉM I VE ZLÉM
MUDr. Roman Blahuta, Ph.D
Pokiaľ sa naozaj úzko nešpecializujeme, je stále
konzervačná stomatológia disciplína, ktorej sa venujeme
v našich ambulanciách najčastejšie. Je preto elementárne
mať pri výplniach svoj postup, ktorý vedie ku uspokojivému
výsledku. Úvaha o výplni, ako o najľahšej na techniku
realizácie môže platiť len v ideálnych podmienkach.
V hraničných situáciách si naše postupy vyžadujú také
modifikácie, pri ktorých musia byť stále splnené najprísnejšie
kritéria na manažment vlhkosti. Aký adhezívny systém,
kompozitný materiál a nástroje použiť ? Ako docieliť tesný

medzizubný kontakt? Aké chyby najčastejšie robíme. Otázky
na ktoré sa bude snažiť prednáška nájsť odpoveď.

JAK NA OPG – POLOHOVÁNÍ PACIENTA
Ing. Lucie Řehořová
Kvalitní technika na pořízení kvalitního panoramatického
snímku je základ, ale jakou roli hraje polohování pacienta?
Velkou. Víte jak pacienta správně ustavit? Če
ho se
vyvarovat, jak snímkování zrychlit a zefektivnit na
maximum? Poznáte z chyby na snímku, jak vznikla? Jak
kvalitní snímek vypadá a co všechno na něm můžeme vidět?
Zkušená přednášející Vám vše názorně ukáže, ráda vysvětlí i
individuálně poradí.

ZDRAVÍ DUTINY ÚSTNÍ I CELÉHO TĚLA SPOLU
ÚZCE SOUVISÍ
Mgr. Aneta Sadílková
Ži
votní styl typický pro dnešní společnost je spojen
s nevhodnými stravovacími návyky, které podporují rozvoj
nadváhy a obezity, cukrovky 2. typu a dalších civilizačních
onemocnění. Nesprávný způsob stravování negativně
ovlivňuje také stav dutiny ústní. Vliv však může být i opačný.
Skrze dutinu ústní přijímá člověk potravu, a tak se od jejího
stavu odvíjí i stav výživy. V přednášce budou představeny
základní výživové faktory a potřebné změny ve stravování,
které vedou k redukci hmotnosti a zároveň mají pozitivní
dopad na naše celkové zdraví i zdraví dutiny ústní. Zmíněny
budou i nejčastější mýty a omyly z oblasti výživy.

ZUBNÍ ASISTENTKA JAKO PRAVÁ RUKA LÉKAŘE
Renáta Nehézová
Zubních lékařů je stále málo a zkušených zubních asistentek
stejně tak. Přednáška se bude zaměřovat na souhru v týmu
lékař - sestra, jak si vyjít vstříc? Jak dodržovat ergonomii
práce? Jak pracovat s kofferdamem, co podávání nástrojů?
Jaká bude ordinace v době povirové a co když bude další
vlna? Jaké jsou základy hygieny a sterilizace? A jaká má být
vrchní sestra. Kapitán a máma v jednom? To vše a další
témata můžete prodiskutovat společně s přednášející.

