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„Dziecko w gabinecie
stomatologicznym”
na Konferencji w Łodzi

Warsztaty z pierwszej pomocy w gabinecie

Otwarcie Konferencji przez dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego mgr Sylwię Laskowską

Wykład lek. stom. Agnieszki Paździor-Klocek
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23 listopada 2015 roku odbyła się III Wojewódzka
Konferencja Higieny Stomatologicznej w Łodzi pod hasłem:
„Dziecko w gabinecie stomatologicznym”. W sali Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego zebrały się nie tylko studentki, ale i doświadczone
asystentki i higienistki, które w trakcie wykładów
i towarzyszących im warsztatów szkoliły się z zakresu
postępowania w gabinecie z małym pacjentem. Patronem
medialnym wydarzenia była „Asysta Dentystyczna”.
W trakcie konferencji pojawił się temat wizyt
adaptacyjnych dzieci, przybliżony zgromadzonym przez
lek. stom. Agnieszkę Paździor-Klocek, która w drugiej
części spotkania dała pokaz lakowania zębów. Dr n. med.
Aleksandra Hilt opowiedziała o pierwszej pomocy
w pourazowych uszkodzeniach zębów, natomiast mgr inż.
Dawid Szajrych – dietetyk i trener – poruszył problem
prawidłowego odżywiania dzieci, które ma znaczący wpływ
na stan ich uzębienia. Na temat profilaktyki domowej u dzieci
wypowiedziała się hig. stom. Emilia Zimna, ekspert kliniczny
Instytutu Blend-a-Med Oral B.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, m.in.
na temat laserowego wykrywania zmian próchnicowych,
prawidłowego żywienia dzieci oraz pierwszej pomocy
w nagłych przypadkach.
– Tematyka podjęta na konferencji jest niezwykle
istotna, ponieważ nigdy za wiele rad dotyczących metod
postępowania z małymi pacjentami w gabinecie oraz
informacji, jak postępować w pourazowych uszkodzeniach
zębów u dzieci. Dla nas, higienistek, niezwykle przydatne
były również wykład i szkolenie „Jak odżywiać dzieci, żeby
miały zdrowe zęby” – mówiła higienistka stomatologiczna
Agata Ślęzak.
Uczestniczki Konferencji pozytywnie oceniły zarówno
tematykę, jak i organizację spotkania. – Tematyka Konferencji
jest jak najbardziej potrzebna. W czasach, gdy choroba
próchnicowa zbiera bardzo duże żniwo, wszelkiego rodzaju
pogadanki, czasopisma, a w naszym przypadku – Konferencja,
uświadamiają, jak bardzo poważny jest to problem – stwierdza
Anna Gradowska, higienistka i promotor zdrowia.
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