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Vážené kolegyne, kolegovia, drahí priatelia,
je mi cťou privítať vás na Kongrese Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2017.
Nosnými témami tohtoročného kongresu sú skorá a interceptívna
liečba v ortodoncii ako aj prevencia vzniku ortodontických anomálii. K tejto téme prijal našu ponuku predniesť celodenný kurz jeden
z najuznávanejších svetových odborníkov Dr. Marco Rosa. Keďže
prevencia a skorá liečba je závislá od interdisciplinárnej spolupráce viacerých zdravotníckych pracovníkov, sme radi, že môžeme na tomto odbornom
podujatí privítať Dr. Cyprichovú, ktorá sa dlhodobo venuje poskytovaniu komplexnej
starostlivosti o chrup detí v každom veku, Dr. Barkociovú, ktorá bude prezentovať
súčasné diagnostické a terapeutické možnosti otorinolaryngológie pri problémoch
súvisiacich s vývojom ortodontických anomálii a Dr. Papcovú, ktorá ako klinický logopéd a neúnavný pedagóg dlhoročne presadzuje skorú diagnostiku a úpravu porúch dýchania a myofunkcie. Tému prevencie a interceptívnej liečby doplnia z pohľadu čeľustnej ortopédie viacerí vám známi prednášajúci z Čiech a Slovenska.
Tento rok nás čakajú v programe kongresu dve novinky. Prvou je zavedenie inštitútu
čestnej prednášky prof. Andrika, v rámci ktorej by sme radi aj na budúcich kongresoch privítali prednášateľov, ktorí sa vo významnej miere zaslúžili o rozvoj slovenskej
čeľustnej ortopédie. Tento rok našu ponuku prijala Dr. Gabriela Alexandrová, spoluzakladateľka a dlhoročná prezidentka Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorej
sa počas jej pôsobenia podarilo našu odbornú spoločnosť integrovať medzi popredné európske ortodontické spoločnosti. Druhou novinkou je zaradenie nemedicínskej prednášky do programu. Snažíme sa takto poskytnúť priestor pre témy, ktoré
nesúvisia s medicínou, ale zato nás každodenne trápia. Tento rok prijala pozvanie
Zuzana Škorková, vynikajúca odborníčka na tému manažment ľudských zdrojov.
Prvý deň kongresu uzavrieme každoročnou plenárnou schôdzou, ktorá bude tento rok významná tým, že členovia Slovenskej ortodontickej spoločnosti budú mať
možnosť si zvoliť nový výbor.
Po náročnom, ale podnetnom programe prvého dňa by sme vás radi pozvali na spoločenský večer, ktorý sa bude konať priamo v kongresovom hoteli. Pri dobrom občerstvení a príjemnej hudbe budete mať možnosť stretnúť sa s kolegami a priateľmi.
Naša vďaka patrí všetkým partnerom, najmä generálnemu partnerovi firme American Orthodontics a hlavným partnerom firmám Interorto, 3M, JPS, Prodenta,
Altis Group a Align technology bez ktorých podpory by sa nám kongres organizoval
omnoho ťažšie.
Na záver môjho príhovoru by som sa ešte rád poďakoval členom organizačného
výboru, ktorí mi počas prípravy pomáhali svojimi skúsenosťami a radami, ale sa aj
zodpovedne ujímali úloh, čím zásadne prispeli ku kvalite tohtoročného kongresu.

Juraj Lysý
Prezident kongresu SOS 2017

Honored colleagues, dear friends,
I have the pleasure to welcome you to the Congress of Slovak Orthodontic Society
2017.
Main topics of this year´s congress are early and interceptive orthodontic treatment and prevention of orthodontic anomalies. One of the most respected world
experts Dr. Marco Rosa accepted our invitation to host a one day course on this
subject.
Whereas the prevention and early treatment is dependent on interdisciplinary cooperation of several health professionals, we are delighted to welcome Dr. Cyprichová , who has offered complex dental care to children of all ages for a long time,
Dr.Barkociová, who will present the current ENT diagnostic and therapeutic possibilities at issues related to the development of orthodontic anomalies and Dr. Papcová, who is a speech therapist and a teacher, she has promoted early diagnosis
and treatment of respiratory problems and myofunctional disorders. The contemporary stage in prevention and treatment from the orthodontic point of view will
be presented by known speakers from the Czech Republic and Slovakia.
We have prepared two news for you this year. The first one is prof.Andrik´s Honorary Lecture., where we would like to introduce lecturers, who have significantly contributed to the development of Slovak orthodontics, also in the future congresses. Dr. Gabriela Alexandrová, who is the co–founder and longtime president
of the Slovak Orthodontic Society, accepted our offer this year.
The second news is the implementation of non-medical lecture. We invited Zuzana
Škorková, an outstanding expert in management of human resources.
The first day of the congress will be closed by the annual plenary meeting of the Slovak Orthodontic Society, where the new members of the committee will be elected.
After a hard, but suggestive program of the first day, we would like to invite you to
the social evening, which will take place in the congress hotel.
You will have the opportunity to meet colleagues and friends and enjoy good food
and music.
Our thanks go to all our partners, in particular the general partner American
Orthodontics and the main partners Interorto, 3M, JPS, Prodenta, Altis Group
and Align technology without their support it would be much more difficult to organize the Congress.
At the end of my speech, I would like to thank the members of the organizing committee, who helped me during the preparation with their advice and they took
part in fulfilling their tasks responsibly and thus contributed to the quality of this
congress.

Juraj Lysý
President of the Slovak Orthodontic Society Congress 2017

7.4.2017 PIATOK / FRIDAY
07:30 – 08:45

Registrácia / Registration

08:45 – 09:00

Slávnostné otvorenie / Congress opening

09:00 – 10:30

Skorá liečba: Kľúčové body a nová metóda / Early
treatment: The key points and a new method (EN)
Rosa M.

10:30 – 11:00

Kávová prestávka / Coffee break

11:00 – 12:00

Skorá liečba: Kľúčové body a nová metóda / Early
treatment: The key points and a new method (EN)
Rosa M.

12:00 – 13:00

Obed / Lunch

13:00 – 14:30

Skorá liečba: Kľúčové body a nová metóda / Early
treatment: The key points and a new method (EN)
Rosa M.

14:30 – 15:00

Kávová prestávka / Coffee break

15:00 – 16:30

Agenéza horných druhých rezákov: Uzatváranie
medzier s excelentným výsledkom /Missing
Laterals: Space Closure looking for excellence (EN)
Rosa M.

16:30 – 16:45

Prestávka / Break

16:45 – 19:00

Plenárna schôdza / Slovak orthodontic society meeting

20:00

Spoločenský večer / Social evening

90ʼ

60ʼ

90ʼ

90ʼ

8.4.2017 SOBOTA / SATURDAY
08:20 – 08:30

Udelenie čestného členstva Slovenskej ortodontickej
spoločnosti / Honorary membership of Slovak Orthodontic
Society award

8:30 – 10:10

BLOK 1 / SECTION 1
Predsedajúci / Chairpersons: Lysý J., Klímová I.

8:30 – 09:00

Retinované zuby, naše začiatky a súčasnosť / Retained
teeth, our beginnings and the present
30ʼ
Čestná prednáška prof. Andrika / Lecture in honor
of prof. Andrik
Alexandrová G.

09:00 – 09:20

Význam OPG vyšetrenia u detského pacienta
v čeľustno-ortopedickej praxi / Importance
of panoramic X-ray in orthodontics in children
Alexandrová M.

09:20 – 09:40

Skorá liečba tretej triedy / Early treatment of class III
Dianišková S.

09:40 – 10:00

Preventivní léčba ektopicky prorezávajících horních
stálých špičáků / Preventive treatment of ectopic
erupting permanent canines
Černochová P.

20ʼ
20ʼ

20ʼ

10:00 – 10:10

Diskusia / Discussion

10:10 – 10:40

Kávová prestávka / Coffee break

10:40 – 12:20

BLOK 2 / SECTION 2
Predsedajúci / Chairpersons: Antalová A., Jakubová K.

10:40 – 11:10

Ortodontická léčba v dočasném chrupu - ano či ne? /
Orthodontic treatment in mixed dentition – Yes or no? 30ʼ
Urbanová W.

11:10 – 12:10

Manažment v praxi / Management in practice
Škorková Z.

60ʼ

12:10 – 12:20

Diskusia / Discussion

10ʼ

12:20 – 13:20

Obed / Lunch

13:20 – 14:50

BLOK 3 / SECTION 3
Predsedajúci / Chairpersons: Dianišková S., Husárová P.

13:20 – 13:50

ORL príčiny porúch dýchania u detí, možnosti
intervencie, priestor pre interdisciplinárnu
spoluprácu / ENT etiological factors of breathing
disorders in children, possibilities of intervention
and interdisciplinary cooperation
Barkociová J., Jovankovičová A., Šebová I.

13:50 – 14:10

14:10 – 14:30

Medziodborová spolupráca klinickej logopédie
a ortodoncie / Interdisciplinary cooperation
between speech therapeutist and orthodontist
Papcová J., Lednárová S.
Parciálny fixný aparát / Partial fixed appliance
Jakubová K.

10ʼ

30ʼ

20ʼ
20ʼ

14:30 – 14:40

Vplyv fixných čeľustno-ortopedických retainerov
na vznik artefaktov pri MR zobrazovaní / Artefacts
caused by fixed orthodontic retainers in MR imaging
Gazdík Ľ., Lysý J., Dianišková S.

14:40 – 14:50

Diskusia / Discussion

14:50 – 15:20

Kávová prestávka / Coffee break

15:20 – 16:30

BLOK 4 / SECTION 4
Predsedajúci / Chairpersons: Lehocký M., Lehocký J.

15:20 – 16:20

Kvalitná pedostomatológia – základ kvalitnej
alebo žiadnej ortodoncie / Quality pediatric
dentistry – basis of quality or no orthodontics
Cyprichová K.

16:20 – 16:30

Diskusia / Discussion

16:30

ZÁVER KONGRESU / CONGRESS CLOSING

POSTERY
1.

Interdisciplinárne riešenie posttraumatického stavu s následnou
stratou horného stredného rezáka
Vaca Velasquez J., Kotas M., Dianišková S.

2.

Schopnosť adaptácie pacienta na čeľustnoortopedický aparát
Linská J., Katsigianni Ch., Dianišková S.

3.

Interdisciplinárna spolupráca pri strate oporných zón u dospelých
pacientov – kazuistika
Zámečníková E., Kotas M., Gelnar L., Čáslava T., Dianišková S.

4.

Distalizace horních molárů pomocí modifikovaného
transpalatinálního oblouku a minišroubů
Borovková R., Bernát L., Böhmová H.

5.

Stanovenie optimálnej štatisticko-korelačnej metódy pre
priestorovú analýzu zmiešaného chrupu v slovenskej populácii
Nádaždyová A., Moňoková I., Dianišková S.

10ʼ
10ʼ

60ʼ
10ʼ

REGISTRÁCIA A POPLATKY
Registrácia
Registrácia účastníkov bude prebiehať na prízemí hotela Saffron na viditeľnom mieste.
Piatok: 7:30 –19:00 | Sobota: 7:30 –16:00

Registračné poplatky
Lekár – člen SOS, ČOS
Lekár – nečlen SOS, ČOS
Postgraduanti*

do 31. 1. 2017

do 10. 3. 2017

170 €
250 €
70 €

210 €
290 €
110 €

od 11. 3. 2017
a na mieste
250 €
330 €
150 €

*Prosíme postgraduantov o zaslanie kópie o zaradení do prípravy e-mailom na kongressos@amedi.sk

Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku. Uvedené poplatky
je potrebné uhradiť prevodom na účet po dodržaní stanovených termínov.
Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborný program, vstup na výstavu
firiem, tašku s kongresovými materiálmi, knihu abstraktov, občerstvenie a obedy,
DPH a potvrdenie o účasti.

Iné poplatky

Spoločenský večer (Piatok 7. apríl o 20:00 – 50 €)
Spoločenský večer sa bude konať v kongresovej sále Hotela Saffron. Súčasťou bude večera a hudobný program.

Všeobecné informácie
Forma prezentácie: Prednášky – v sekciách podľa časového harmonogramu,
počítačové premietanie. Postery – rozmer 90 cm šírka x 120 cm výška.
POSTEROVÁ SEKCIA: Posterová sekcia bude umiestnená v kongresovej sále.
JAZYK KONGRESU: Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením do češtiny).
Parkovanie: Parkovanie pre účastníkov kongresu bude možné priamo
na parkoviskách hotela Saffron. Platba na recepcii hotela.
MENOVKY: Účastníci sú povinní po celú dobu konania kongresu nosiť menovku, ktorú dostanú pri registrácii. Opätovné vystavenie menovky z dôvodu straty bude účtované 20 €.
Plenárna schôdza: Plenárna schôdza sa uskutoční v piatok v čase 16:45 – 19:00
v Konferenčnej miestnosti II. na prvom poschodí (viď. floorplan).
KREDITY: Podujatie je ohodnotené 16 kreditmi SKZL.
VÝSTAVA FIRIEM: Kongres bude sprevádzaný výstavou firiem. Vstup na výstavu je
zahrnutý v registračnom poplatku.

občerstvenie

dvere

»

2

8m

dvere

4

3

6,7 m

»
7

HP2

»

6

8

5

výťah

VYSTAVOVATELIA:
GP
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

wc

»

výťah

3m

9

»

HP3

dvere

10

6,5 m
11
wc

»

5,2 m

dvere

HP1
HP5

9,2 m

Kongres SOS – Floorplan
1. poschodie

6,3 x 2m

stĺp

»

schody

GP

KONGRESOVÁ
SÁLA

1

3m

»

reštaurácia

5,4 m

KONFERENČNÁ
MIESTNOSŤ II.
PLENÁRNA SCHÔDZA

»

občerstvenie

HP4

AMERICAN ORTHODONTICS
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Planmeca Compact™ i Touch

Kompaktné rozmery,
vysoký výkon
• Veľký integrovaný
dotykový panel

• Jednoduché a príjemné
používanie

• Excelentná ergonómia
a pracovné postupy

Jednoduchá integrácia
intraorálneho skeneru
Planmeca PlanScan

®

Viac informácií nájdete u predajcu pre Slovenskú republiku:

PRODENTA s.r.o. - org. zložka Slovensko
Tel.: +421 910 302 329 • info@prodenta.sk • www.prodenta.sk

www.planmeca.com

ORTODONTICKÁ TERAPIA FIXNÝMI
APARÁTMI – KROK PO KROKU.
(Williamsova škola)

Kurz č.1
Tvarovanie oblúka a levelling, úprava minoritných diskrepancií vo všetkých troch rovinách.
Výber a konštrukcia jednoduchých fixných ortodontických aparátov. Prehľad materiálu
a vhodných inštrumentov. TPA a základné informácie o drôtoch a drôtených produktoch
v ortodoncii.
Kurz č.2
Diskrepancie II triedy (non extraction). Diferenciálna diagnóza a liečebný plán, rastové vzory
a načasovanie liečby vzhľadom k rastu. Využitiu rastového potenciálu. Maxillator a iné formy
funkčných aparátov. Náhryzná platnička. Využitie a úloha headgear aparátu. Iné aparáty na
distalizáciu molárov. Torzia a drôty na torziu.
Kurz č.3
Diskrepancie II triedy (extraction). Kedy extrahovat? Single tooth movement a uzatváranie
priestorov pohybom skupiny zubov. Biomechanika. Sliding retractor – design a výroba.
T–loop. Vertikálne problémy. Hlboký zhryz. Intrúzia rezákov – teória a prax. Drobné posuny
zubov. Splint dlahy.
Kurz č.4
Problémy maxilly. Dysplázia. „Maxillary deficiency syndrome“. BiHelix – využitie a konštrukcia.
Cross bite. Protrúzia a vplyv maxilly na vývoj mandibuly. Open bite. Aplázia a erupčné
problémy. Ektopické zuby.
Kurz č.5
Dospelý pacient. Typy liečby, retencia, stabilita a biomechanika. Plánovanie liečby a kompromisy.
Ortodoncia a chirurgický pacient. Možné komplikácie.
Prvé dva kurzy sa uskutočnia na jeseň 2017.
Viac info na: seminar@interorto.eu, 0918 617 810 (Lenka)

www.interorto.eu

Nová generace

krásy, estetiky
a výkonu

Clarity™ ADVANCED

nanokeramické zámky
ky

• jedinečná estetika
• ověřená pevnost a malý rozměr zámku
• predikovatelné sejmutí díky patentovanému
koncentrátoru napětí v bazi
• nízký profil
• minimální tření zámků
• maximální pacientský komfort
• inkoustový marker pro snadný posicioning

a d va nc ed c era mi c b ra c es

JPS, s. r. o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 517 498, +420 235 518 936
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Česká republika), 0800 004 277 (Slovensko)
www.jps.cz, e-mail: objednavky@jps.cz

3M Česko spol. s.r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 848 100 300
E-mail: 3MCesko@3M.cz
Web: www.3MUnitek.cz

NT3 Nickel Titanium Arch Wire je najnovším oblúkovým drôtom v rozsiahlej ponuke drôtov
od spoločnosti American Orthodontics. Je vyrobený vo vlastnom výrobnom závode v Sheboygan,
Wisconsin. Tento vysoko kvalitný drôt prináša výnimočnú superelasticitu, vynikajúcu tvarovú
pamäť s pružením pre presné ovládanie, ktorý prináša predvídateľné výsledky.
• Dostupnosť v najpoužívanejších oblúkových tvaroch VLP Arch Form, Natural Arch Form I
and Natural Arch Form III
• Vyrobený z prémiového japonského materiálu NiTi
• Vysoká odolnosť proti trvalým deformáciám
• Leštený povrch
• Konzistentná sila v zaťaženom aj nezaťaženom stave
• Dôkladne testované s cieľom zabezpečiť konzistentné sily medzi zámkami
• Sterilizovateľné možnosti balenia
• Možnosť využitia ’’stops’’ a ’’dimple’’
• 10ks v balení

KVALITNÉ SPRACOVANIE
STERILNE BALENÉ

TRVALO ODOLÝ VOČI DEFORMÁCIAM
VIACERO TVAROVÝCH OBLUKOV

TM

Prémiový teplom aktivovaný oblúkový drôt

VYSOKO KVALITNÝ POVRCH

MOŽNOSŤ VYUŽITIA „STOPS”
KONZISTENTNÝ PRI ZAŤAŽOVÝCH SILÁCH

American Orthodontics East Europe MARTIN HOLEŠ Slovakia Sales Representative
mobile: +421 918 885 882 | e-mail: mholes@americanortho.com | www.americanortho.com

