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Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie 

Higienistek i Asystentek

Konferencja dla higienistek w Łodzi

Zaraz po zakończeniu 24. Środkowoeuropejskiej Wystawy 
Produktów Stomatologicznych CEDE 2014 w Poznaniu 
zapraszamy na I Ogólnopolskie Spotkanie Higienistek 
i Asystentek Stomatologicznych. To właśnie odpowiedni 
czas i miejsce, aby porozmawiać o najważniejszych tematach 
związanych z naszym zawodem. Dodatkowo każda 
uczestniczka spotkania będzie mogła skorzystać z porad 
ekspertów z wielu dziedzin:
• lic. hig. dent. Katarzyna Mizerka wypowie się na 

temat: „Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna, 
a Licencjonowana Higienistka Dentystyczna
– podobieństwa i różnice”,

• mgr kosmetologii Edyta Kozłowska poprowadzi 
miniwarsztaty pt. „Jak przygotować cerę do snu po całym 
dniu spędzonym w gabinecie stomatologicznym”,

• mgr dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska: „Słuchacz, 
praktyk, wykładowca – możliwość rozwoju drogi 
zawodowej dla każdej higienistki i asystentki 
stomatologicznej”,

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 
Województwa Łódzkiego po raz kolejny zorganizowało 
bezpłatną konferencję dla personelu stomatologicznego. 
Spotkanie, które odbyło się 14 maja w Łodzi, było wyjątkowe 
z uwagi na połączenie dwóch grup zawodowych – higienistek 
i kosmetologów. Gabinety stomatologiczne oferują klientom 
coraz szerszą ofertę, łącząc leczenie m.in. z zabiegami 
upiększającymi, aby wizyta w klinice nie kojarzyła się 
z bólem i strachem, ale była okazją do relaksu.

Część wykładowa konferencji została połączona 
z warsztatami, podczas których uczestnicy w praktyce 
mieli okazję przeprowadzić m.in. ozonoterapię. 
W trakcie konferencji został także podpisany list 
intencyjny pomiędzy Łódzkim Regionalnym Parkiem 
Naukowo-Technologicznym a fi rmą Ecolab.

Na zakończenie wśród uczestników spotkania 
rozlosowano nagrody (szczoteczki elektryczne) 
ufundowane przez Instytut Blend-a-med & Oral-B

• spotkanie ze znanym poznańskim fryzjerem 
Błażejem Krukowskim z KRUK-owski Style, 
który podpowie: „W jaki sposób szybko stworzyć 
odpowiednią fryzurę do pracy w gabinecie 
stomatologicznym”,

• praktyczne porady wizażysty: „Czy nasz wygląd 
ma wpływ na odbiór nas przez naszych pacjentów?”.
Podczas spotkania przewidziany jest konkurs z nagrodami.

Organizatorami spotkania są osoby z inicjatywy Vita Sana.
Liczba miejsc ograniczona.
Termin: 13.09.2014 r., godz. 16.30-19.00.
Koszt uczestnictwa: 40 złotych (cena zabiera poczęstunek 
oraz napoje).
Szczegóły na Facebooku – organizacja Vita Sana.
W razie jakichkolwiek pytań piszcie: vitasana2014@wp.pl.

Zapraszamy,
Higienistki i Asystentki Stomatologiczne z Vita Sana

i „Asystę Dentystyczną”. Patronat honorowy nad konferencją 
objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. 
Sponsoring nad konferencją objęły fi rmy: Ecolab, Instytut 
Blend-a-med & Oral-B, GSK. Patronem medialnym 
wydarzenia był m.in. kwartalnik „Asysta Dentystyczna”.

Ewelina Ładziak

Konferencja zgromadziła ponad 70 osób
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