
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

Łódź 91-029   ul. Wielkopolska 70/72      

Tel. (42) 651 69 93         e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl 

III  Wojewódzka Konferencja Higieny Stomatologicznej w Łodzi 

„Dziecko w gabinecie stomatologicznym” 

Termin:  Poniedziałek 23 listopad 2015 r.  

Miejsce: Łódź, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi- sala gimnastyczna  

Adresat: higienistka i asystentka stomatologiczna  

9.30 – 10.00 
 

Rejestracja uczestników konferencji 

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 
Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz wystąpienia gości. 
 

10.15 – 10.40 „Sukces wspólnym dziełem całego personelu  – wykorzystanie umiejętności interpersonalnych 
zespołu w czasie wizyt adaptacyjnych dzieci w gabinecie stomatologicznym” -  lek. stom. 
Agnieszka Paździor-Klocek 
 

10.40 – 11.05 "Pierwsza pomoc w pourazowych uszkodzeniach zębów u dzieci"   dr n. med. Aleksandra Hilt 
 

11.05 – 11.25 „Jak odżywiać dzieci, żeby miały zdrowe zęby?” – mgr inż. Dawid Szajrych - technolog, dietetyk, 
trener, pedagog 
 

11.25 – 11.50 Szczotka, pasta kubek, ciepła woda..., czyli profilaktyka domowa u dzieci - hig stom. Wioletta 
Gajewska, Ekspert Kliniczny Instytutu Blend-a-Med Oral B 
 

11.50 – 12.05  Losowanie i rozdanie nagród 
 

  12.05 – 12.30 Przerwa kawowa 
 

 
Część warsztatowa - do wyboru .  Początek warsztatów  12.30 
 

Czas trwania 
do 60 min  
 1 grupa  

12 osobowa 

„Przegląd różnych technik profilaktycznego lakowania zębów” – lek. stom. Agnieszka Paździor-
Klocek , lek. stom. Aneta Praska-Jaros 
/ część teoretyczna połączona z praktycznym wykonaniem zabiegu na modelach fantomowych 
przez każdego uczestnika warsztatu/` 
 

Czas trwania 
do 40 min  
 1 grupa  

10 osobowa 

„Wykrywanie zmian próchnicowych metodami laserowymi.  Praktyczne zastosowanie urządzeń 

DIAGNODENT i DIAGNOCAM – KAVO”  - Ewa Prygodzicz,  KaVo Polska 

 

Czas trwania 
do 50 min  
 1 grupa  

30 osobowa 

 
„Żywienie dzieci pod kątem zdrowych zębów. Budowanie pozytywnych nawyków żywieniowych u 
dziecka”  - mgr inż. Dawid Szajrych - technolog, dietetyk, trener, pedagog 
 

Czas trwania 
do 60 min  
 2 grupy 

15 osobowe 

„Pierwsza pomoc - nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej” – dr n. med. Krystyna 

Frydrysiak, Piotr Dąbrowski, Łukasz Zmyj 

/W programie m.in. ćwiczenia na fantomach dziecięcych/ 

 


