
Ošetrenie v celkovej anestézii.
Bezbolestné a nielen pre tých, ktorí 
sa boja vŕtačky.

Stomatologické 
ošetrenie pacientov 
v celkovej anestézii už 
dnes nie je nezvyčajná 
záležitosť. Platí to aj 
v našej ambulancii. O 
prednostiach takéhoto 
ošetrenia, ako aj o 
ďalších podrobnostiach 
hovorí viac doktor 
Ferenc Ivancso.

„Najčastejšie sú u nás takto ošetrovaní 
pacienti, ktorí majú panický a neprekonateľný 
strach zo stomatologického ošetrenia, 
pacienti s mentálnym postihnutím a 
nespolupracujúce deti.“ 

Prečo pacienti vôbec vyhľadávajú toto 
ošetrenie? „Najväčšie výhody pre pacienta 
spočívajú v pohodlí, v bezbolestnom ošetrení 
a v tom, že pacient z celého ošetrenia nič 
nevníma. Tento druh ošetrenia sa často 
využíva aj v prípade väčších, či dlhšie 
trvajúcich chirurgických zákrokov (napríklad 
pri zavádzaní väčšieho množstva implantátov 
alebo viacpočetnej extrakcii zubov). Riziká sú 
pri tomto ošetrení minimálne.“

Samozrejme, že komplikácie sa nikdy nedajú 
celkom vylúčiť. „Hlavne u pacientov, ktorí sa 
liečia na chronické ochorenia (problémy s 
tlakom, srdcové choroby a pod.)“, pokračuje 
MDDr. Ivancso. „Preto je vhodné, aby mal 
pacient predoperačné vyšetrenie. Ale nie je 
nevyhnutné. Pred samotnou anestéziou je 
nutná stručná anamnéza (t.j. predchádzajúce 
anestézie, užívané lieky, hlavne 
glukokortikoidy, alergia, prekonanie infarktu, 
resp. problémy so zrážanlivosťou krvi). Pred 
anestéziou sa ešte odporúča, aby pacient užil 
lieky na ukľudnenie.“

Ako celý odborný zákrok vlastne prebieha 
a kto všetko je pri ňom prítomný? 
Samozrejme, v prvom rade lekár a 
pacient. Kto ďalší, už približuje doktor 
Ivancso: „K ošetreniu je prizvaný odborný 
anesteziológ, ktorý disponuje prístrojovým 
vybavením a zariadením na monitorovanie 
životných funkcií a spolu so sestričkou sú 
prítomní počas celej doby ošetrenia.“

Aj keď doprovod v sprievode ďalšej osoby nie 
je nevyhnutný, doktor Ivancso ho odporúča.

Čo majú Šurany spoločné s čínskym Šanghajom? 
„Impozantný. Dokonalá kombinácia hodnoty 
a výkonnosti.“ Hovorí o ňom čínsky profesor Zhou 
Guoyu, riaditeľ laserového oddelenia šanghajskej 
nemocnice, ktorá sa radí medzi najlepšie 
stomatologické nemocnice v krajine. 

Tento najmodernejší laserový prístroj dnes už využívajú 
stomatológovia po celom svete, nielen v Číne, ale aj na 
Slovensku. A je už k dispozícii aj našim pacientom. 

Vyznačuje sa nielen jednoduchosťou a praktickosťou 
ovládania prínosného pre stomatológa, ale najväčší 
úžitok prináša hlavne samotným pacientom.

Prečo? MUDr. Stanislav Starzyk, CSc. objasňuje: 
„Ošetrenie pomocou lasera je v prvom rade 
bezbolestné. To je najväčší úžitok pre pacienta. Taktiež 
sa vyznačuje minimálnym alebo žiadnym krvácaním, 
žiadnymi opuchlinami, 

zníženou pooperačnou možnosťou infekcie, minimálnou 
alebo žiadnou anestéziou, kratším časom stráveným 
v kresle, a tým pádom aj menšou úzkosťou pre pacienta.“ 
Doktor Starzyk si laser nevie vynachváliť: „Výhodou pri 
tomto spôsobe ošetrenia je, že nepotrebujete ani skalpel, 
ani vŕtačku.“ 

Laserová energia sa absorbuje a premieňa na teplo, 
ktoré pôsobí na tkanivo. Pri teplote cca 100 °C, dochádza 
k odpareniu vody vo vnútri bunky, ako aj v medzibunkovom 
priestore. Doktor Starzyk ďalej vysvetľuje: „Laser nám slúži 
na prácu s mäkkými tkanivami. To znamená jazyk, sliznica a celá ústna dutina. Tento 
prístup je momentálne najmenej invazívnym prístupom pre ošetrenie mäkkých tkanív. 
Pomocou lasera vykonávame zákroky, ako hyperpatické ďasno (ustupujúce ďasná), 
chronicky zapálené ďasno, extirpácia (vykorenenie) drobných nádorčekov, resekcia 
(operatívne odstránenie časti tkaniva). Aj keď má laser veľmi široké využitie, my sa 
zameriavame hlavne na jeho chirurgické využívanie.“

Možnosť ošetrenia v celkovej anestézii uvítalo pre svojich 
obyvateľov aj Zariadenie sociálnych služieb Lipka v Lipovej. 
Viac prezrádza jeho riaditeľ Mgr. Ivan Trnka.
Pán riaditeľ, čo Vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli využiť 
túto možnosť?
Zabezpečovanie starostlivosti o celkový zdravotný stav 
našich obyvateľov je jednou z priorít zo škály služieb, ktoré 
zabezpečujeme a poskytujeme. V minulosti, pokiaľ bolo potrebné 
ošetriť chrup v celkovej anestézii, museli sme takúto starostlivosť 
zabezpečovať až v Bratislave. Na našich obyvateľov nepôsobilo 

vždy dobre dlhé cestovanie, nové prostredie, neznámy personál a opätovne časovo 
náročné riešenie možných komplikácií. Nad týmito všetkými negatívami bol ešte ten 
najpodstatnejší moment - bolesť.

Ako ste sa dozvedeli o možnosti takéhoto ošetrenia?
Spolupráca s ambulanciou MUDr. Starzyka, CSc. má svoj začiatok ešte v 80-tych 
rokoch. Dlhoročná spolupráca sa pretransformovala do vzájomnej dôvery medzi 
lekárom a pacientom, čo je pri našich klientoch nanajvýš potrebné. 

Aký je prínos pre Vašich obyvateľov? 
Veľmi veľký. Možnosť ošetrenia v celkovej anestézii je pre našich obyvateľov z 
hľadiska zdravotného stavu i psychického nastavenia najefektívnejším riešením. 

Celková anestézia? Pre nás najefektívnejšie riešenie
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Päťročný Samko prišiel na vyšetrenie až z ďalekého Gemera
To, že dentálnu hygieničku Janu Pavlíkovú, dipl.DH poznajú mamičky a detičky nielen zo Šurian a okolia, dosvedčuje aj  
5-ročný Samko, ktorý k nej zavítal spolu s mamičkou až z ďalekého Gemera.

Prvotný strach Samko prekonal 
zaspievaním pesničky, po ktorej však 
nenasledovala sladká čokoláda, ale 
... vyčistenie zúbkov. A bez vŕtačky! 
Deťúrence sa naozaj nemusia ničoho 
obávať. Takisto mamičky by nemali 
váhať prísť so svojimi ratolesťami na 
vyšetrenie dentálnej hygieny ešte pred 
prvou návštevou uja zubára. Pričom 
jedna návšteva v predškolskom veku 
určite nestačí. Jana Pavlíková, dipl.DH 
o tom hovorí: „Do troch rokov dieťaťa 

sú pre rodičov dôležité informácie o 
hygiene a stravovacích návykoch. Pre 
dieťa to má len oznamovací charakter, 
pozoruje komunikáciu rodičov a 
dentálnej hygieničky, povozí sa v kresle 
a zoznamuje sa s prostredím. V tomto 
veku sa nerobí nijaký bolestivý výkon, 
nakoľko sa kazy ešte nevyskytujú. 
Dieťa odchádza spokojné, zbavené 
strachu.“

A je to. Takže hurá povoziť sa v kresle. 
Ale také jednoduché to zasa nebude. 
Napriek tomu, že teta dentálna hygienička 
povedala, že do troch rokov sa u detí 
kazy nevyskytujú, ak v ďalšom štádiu 
vývoja dieťaťa medzi tromi až šiestimi 
rokmi rodičia starostlivosť o zúbky svojich 
detí zanedbajú, kazy sa samozrejme 
môžu objaviť. A aj sa objavia. Bolo tomu 
tak bohužiaľ aj v prípade Samka. Ako 
hovorí pani Pavlíková, „Samko má už 
síce začínajúce kazy na predných 
zuboch, ale správnou motiváciou vieme 
dosiahnuť, aby sa ďalej nešírili a nové 
kazy nevznikali.“ 

Takže mamičky a oteckovia nezúfajte. 
Vždy sa dá pomôcť. Avšak treba 
spolupracovať. A to aj mimo ambulancie. 

Rozhovor s Janou Hnátovou, 
zástupkyňou riaditeľa pre materskú 
školu v Úľanoch nad Žitavou.

Pani zástupkyňa, prečo ste oslovili 
pani Pavlíkovú so žiadosťou 
o zrealizovanie prednášky pre deti?
V mesiaci január sme mali pre deti 
naplánovanú starostlivosť o ústnu 
hygienu, tak sme hľadali spôsob, akou 
formou to pre ne predviesť názorne 
a zaujímavo. Chceli sme, aby mali 
zážitok , aby to bolo pre ne zaujímavé 
a zároveň, aby to mali vysvetlené 
aj po odbornej stránke. Deti 
potrebujú občas trocha zmenu.

Splnili sa Vaše očakávania?
Určite áno. Boli sme z tejto 
prednášky milo prekvapení. Pani 
Pavlíková vedela deti zaujať. Bolo 
to pre ne niečo nové a skutočne 
celých šesťdesiat minút sedeli ako 
blšky a počúvali. Určite by z nej bol 
aj dobrý pedagóg.  Do budúcna 
uvažujeme, že by sa to mohlo 
zrealizovať aj pre rodičov.

Čo zo samotnej prednášky považujete 
za najväčší prínos?
Najväčším prínosom bolo to, že sa deti 
naučili, akým spôsobom si majú umývať 
zúbky, že si ich majú umývať dvakrát 
denne a ako sa majú o ne starať. Viem 
o tom, že máme deti, ktoré si doma zúbky 
neumývajú, ale verím, že na základe tejto 
prednášky sa to zmení. Dokonca máme od 
rodičov takú spätnú väzbu, že niektoré deti 
ich už doma aj poučujú.

Čo sa najviac páčilo samotným deťom?

Ako Jana Pavlíková ďalej vysvetľuje, 
„mliečne zúbky sú náchylnejšie na 
zubný kaz, pretože majú tenšiu zubnú 
sklovinu. Dôležité je v tomto období 
okrem správneho čistenia zubov aj 
stravovanie, teda čo najmenej sladkých 
jedál a nápojov. Je dobré vedieť, kedy 
sa môžu jesť sladkosti, aby nepoškodili 
chrup.“ 

Vráťme sa však späť k Samkovi. Držal sa 
naozaj statočne a ani trošičku sa nebál. 
Teda, možno trošičku áno, keďže bol 
na takejto neobvyklej návšteve prvýkrát 
v živote. Keby teta dentálna hygienička 
rozdávala medaily za statočnosť, určite by 
jednu dostal. Spoluprácu si pochvalovala 
aj ona. Ako sa jej podarilo, aby sa Samko 
nebál a cítil sa pohodlne? „ Pri prvej 
návšteve dieťaťa je najdôležitejšie 
získať si jeho dôveru. Bez tohto prvého 
kroku je veľmi obtiažne prevádzať 
ďalšie úkony. Samkovi sme preleštili 
zúbky od povlaku a ukázali sme si, ako 
sa majú správne čistiť. Samozrejme, 
každú snahu malého návštevníka vždy 
oceníme malým prekvapením.“ 

Čo všetko môžu rodičia detí 
v predškolskom veku očakávať od 
návštevy dentálnej odborníčky? Jana 
Pavlíková k tomu dodáva: „Od troch 
rokov dieťa už spolupracuje a učí sa 
správne si čistiť zuby, preto je vhodné, 
aby si deti nosili aj svoje zubné kefky. 
Deťom môžeme preleštiť zúbky od 
povlaku. Je to príjemné, šteklí to. 
Neskôr je vhodné pečatiť zúbky. 
Teda zaliať ryhy na zube v miestach 

Najviac sa im páčilo farbenie zúbkov 
s fialovou vodičkou. Na základe toho sa 
vlastne aj zistilo, že kto sa o zúbky ako 
stará.

Podľa Vášho názoru, čo by malo byť 
v tomto smere pre deti do budúcna 
prospešné?
Možno by bolo treba viac osvety aj medzi 
rodičmi. Ako som spomenula, radi by sme 
s pani Pavlíkovou urobili ešte prednášku 
aj pre nich, pretože si myslím, že by tieto 
informácie mali takisto počuť.

Na návšteve v škôlke



STARostlivosť o zuby  3

„Myslím, že mnohé mamičky, aj keď vedia aká je starostlivosť o zúbky ich detí veľmi 
dôležitá, nevedia, že existuje odborníčka na dentálnu hygienu. Teda 
tá teta, ktorá má presne také isté kreslo, presne takú istú ambulanciu 
ako ujo zubár, ale s tým rozdielom, že ošetrenie u nej nebolí. Pre 
mňa je najpodstatnejšie to, že návštevou dentálnej hygieničky, nie je 
prvá skúsenosť s ambulanciou spájaná s bolesťou a predchádza sa 
tak strachu a psychickému bloku dieťaťa. Som veľmi rada, že viem, 
ako mám deťom správne dočistiť zúbky. Keď k tomu obmedzíme 
maškrty, verím, že sme na správnej ceste, ako zabezpečiť deťom v 
tomto smere len to najlepšie – zdravé a čisté zúbky. Bola to pre mňa 
dobrá skúsenosť a určite si návštevu u dentálnej hygieničky čoskoro 
zopakujeme aj s mladším Samkovým súrodencom.“

Budúcnosť stomatológie
V juhokórejskom Soule sa nedávno uskutočnil 
stomatologický kongres venovaný röntgenovým 
prístrojom ako panoramatický röntgen a zubný tomograf. 

Slovensko som zastupoval len ja s našou ambulanciou. 
Išlo o oboznámenie sa s výrobou týchto prístrojov a 
vôbec so softvérom, ktorý je dôležitý pri využívaní 
zubného tomografu. Okrem toho, že sme sa oboznámili 
s výrobným procesom, naučili sme sa s prístrojom aj 

pracovať. To všetko prebehlo v prvý deň. Na druhý deň sme navštívili jednu 
špičkovú stomatologickú kliniku, kde sme si prezreli okrem samotnej kliniky 
aj jej röntgenové pracovisko. V rámci kongresu sme sa takisto zúčastnili na 
jednej operácii zavedenia implantátov. 

Návšteva a kongres urobili na mňa veľmi dobrý a pozitívny dojem. Táto 
návšteva bola pre našu ambulanciu veľmi prínosná, pretože som si 
uvedomil, že je ešte stále čo vylepšovať. Som nesmierne šťastný, že 
som ako prvý v našom regióne pochopil, že sa treba vybaviť poriadnym 
röntgenovým prístrojom a že už nestačia panoramatické snímky, ktoré 
nám zobrazujú objekt iba dvojrozmerne. Priestorové 3D videnie je v 
implantológii doslova nevyhnutné. Takto je možné zabezpečiť 100%-nú 
úspešnosť pri zavádzaní implantátov. A v tom je budúcnosť stomatológie. O 
to viac, že tento zubný tomograf sa používa nielen pri implantológii, ale aj 
pri endodoncii a extrakcii zubov. Výborne vidíme v akom stave daný zub v 
skutočnosti je, aký má koreň, ako je koreň zahnutý a ako priestorovo vyzerá.

MUDr. Starzyk, CSc. informuje: 

Čo hovorí mamička

s najväčším predpokladom výskytu 
kazu, aby sa jeho vznik eliminoval. Sú 
to takzvané preventívne výplne. Robí 
sa to bez vŕtania, no dôležitá je tu 
spolupráca dieťaťa.“ 

Aj keď sú mnohí rodičia presvedčení, 
že ďalšiemu zdravému vývoju chrupu 
ich dieťaťa kazy na mliečnych zuboch 
nevadia, nie je tomu tak. Jana Pavlíková 
k tomu zdôrazňuje:„Aby boli trvalé zuby 
zdravé, je dobré, ak sú aj mliečne zúbky 
bez kazu.“ 

Samozrejme, dentálna hygiena 
a starostlivosť o zúbky v piatich rokoch 
dieťaťa nekončia. Naopak. Odborníčka 
radí a varuje, že z pohľadu rodičov by sa 
mala stať pravidelnou samozrejmosťou. 
„Trvalé zuby sa začínajú prerezávať 
približne okolo šiesteho roku života. Je 
to jedno z najdôležitejších období, kedy 
by návšteva dentálnej hygieny mala 
byť samozrejmosťou každý pol rok. 
Nielen u detí, ale aj dospelým sa stáva, 
že z ´pravidelnosti´ je ´niekedy´. Toho 

následkom môže byť vznik 
kazov, či zápal ďasien.“

Takže, milé mamičky a oteckovia. 
Skúsme si to zosumarizovať. 
Včasnou návštevou dentálnej 
hygieničky odbúrame u dieťaťa 
nielen neskorší veľký strach 
zo zubára, ale ak sa budeme 
riadiť jej odbornými pokynmi a 
radami, je pravdepodobné, že 
sa nám podarí dosiahnuť to, 
že naše dieťa pôjde k zubárovi 
maximálne jeden krát do roka. 
Na povinnú preventívnu zubnú 
prehliadku. A s úsmevom.

Odbornosť a kvalita 
sú rozhodujúce
Odbornosť, ústretovosť a vysoká 
kvalita. To sú najčastejšie asociácie 
pacientov so stomatologickou 
ambulanciou Starzyk, s.r.o. Uvádza 
to nedávny marketingový prieskum, 
ktorý sa konal v Šuranoch. Vyplýva 
z neho, že rozhodujúcimi dôvodmi 
pre výber našej ambulancie sú 
kvalita, pozitívna minulá skúsenosť 
a osobné odporučenie známeho.

Opýtali sme sa samotných 
pacientov, aké sú ich skúsenosti.

Tomáš Kopec, ktorý prišiel na 
bežné vyšetrenie z Nitry, chodí do 
ambulancie už od svojich školských 
čias. „Služby ambulancie využívam 
komplexne. Pre mňa ako pacienta 
je dôležité, aby bolo ošetrenie 
prevedené kvalitne a bezbolestne. 
Kvôli tomu som ochotný precestovať 
aj tridsať kilometrov.“ 

Jörg Emmel z Apensenu zavítal 
do ambulancie kvôli zavedeniu 
miniimplantátov. „Prišiel som sem 
na základe odporúčania známeho,“ 
hovorí. Keďže je tesne po zákroku, 
na hodnotenie je ešte priskoro. „Keď 
prídem nabudúce, tak vám poviem“, 
dodáva.

Pozitívna minulá skúsenosť bola 
najdôležitejším faktorom výberu u 
Zuzany Oliankovej, ktorá je sama 
pacientkou a návštevu ambulancie 
odporučila viacerým svojím známym 
doma i v zahraničí. „Najdôležitejšia 
je pre mňa kvalita služieb a moja 
spokojnosť,“ konštatuje.

facebook.com/dentalnahygienajanapavlikova
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Ako nás nepoznáte...

Čo Vás na práci zdravotnej sestry 
najviac fascinuje?
Fascinuje ma to, že pri tejto práci 
môžem ľuďom pomáhať. Je to krásna 
a čistá profesia.

Čím Vás dokáže pacient najviac 
potešiť?
Tým, keď vyjadrí spokojnosť s mojou 
alebo našou prácou a vždy sa rád 
vracia na ošetrenie, aj keď je to pre 
mnohých ľudí veľmi nepríjemná 
záležitosť.

A naopak, nahnevať?
Ja som človek pokojnej povahy. 
Málokedy sa viem nahnevať, aj keď 
sa s takými situáciami stretávame 
dosť často. Ale keďže sme tu na to, 
aby sme ľuďom pomáhali, snažíme 
sa k tomu pristupovať diplomaticky 
a profesionálne.

Aké sú podľa Vás hlavné dôvody, 

Veľká detská túžba pracovať v zdravotníctve bola najprv smerovaním na štúdium 
na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch. Aj keď sa jej napriek úsiliu 
nepodarilo dostať na medicínu, neodradilo ju to a pokračovala v štúdiu na VŠ 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde v súčasnosti finišuje 
záverečnými skúškami k získaniu titulu doktor filozofie. 
Mgr. Jana Rendvanská pôsobí v stomatologickej ambulancii Starzyk, s.r.o. od júna 
2007. Viac o sebe hovorí v rozhovore.

Mgr. Jana Rendvanská: 

prečo by si pacienti mali vybrať práve 
našu zubnú ambulanciu?
Poskytujeme prvotriednu stomatologickú 
starostlivosť. Pacientov ošetrujeme 
v príjemnom prostredí bez zbytočného 
čakania. Pacienti sa môžu na nás plne 
spoľahnúť. Možnosť vyhotovenia OPG 
(panoramatické röntgenové snímky) a CT 
snímkov.

Keby ste neboli zdravotnou sestrou, 
v akej profesii by ste si seba vedeli 
predstaviť?
V odbore psychológie, mediácie alebo 
poradenstve.

Skúste čitateľom prezradiť niečo o sebe 
resp. zo svojho súkromia. Aké je Vaše 
najobľúbenejšie jedlo?
Špagety, syr a hranolky, kuracia polievka 
a všetko, čo je od mamičiek a babičiek. 
Avšak nemám veľmi rada mäso.

Najobľúbenejšia farba?
Mám rada pastelové farby – hnedú, žltú, 
zelenú, ale aj čiernu a bielu. Záleží od 
okolností, vyslovene jednu obľúbenú farbu 
nemám.

Aký je Váš obľúbený filmový žáner?
Mám rada upírske ságy, moderné filmové 

„Pacienti sa môžu na nás plne spoľahnúť“

rozprávky, dobré akčné filmy a rada si 
pozriem rozprávky so svojimi deťmi.

Čo rada robíte vo voľnom čase?
Sem-tam športujem ( fitness, korčule, lyže 
– keď nemám práve zlomenú nohu ), ale 
väčšinou všetok svoj voľný čas trávim so 
svojou rodinou, deťmi alebo upratovaním.

našej doktorke Jane Bednárovej k narodeniu dcérky Lucie. 

Želáme mamičke 
a maličkej pevné 
zdravie a veľa 
lásky a radosti 
v živote.
Kolektív Starzyk, 
s.r.o.

Srdečne blahoželáme

Vítame medzi nami...

MDDr. Zuzana Vadkertiová pracuje ako 
stomatologická lekárka tretím rokom, 
keď doteraz odborne pôsobila v Nových 
Zámkoch. Za svojimi pacientmi dochádza 
z Dvorov nad Žitavou. Ako sama hovorí,  
jej hlavným očakávaním po profesionálnej 
stránke je „získanie čo možno najširšieho 
spektra praktických zručností 
a skúseností.“ Vo svojej profesii by rada 

napredovala a aj preto sa prihlásila na certifikačnú prípravu na 
dentoalveolárnu chirurgiu. 

Prajeme jej veľa úspechov v pôsobení v našej stomatologickej 
ambulancii.

Vzdelávanie je naša priorita
Dňa 23.2. 2013 sa v Nitre konala 7.celoslovenská konferencia 
pracujúcich v zubnom lekárstve. Za našu ambulanciu sa zúčastnili 
Jana Pavlíková, dipl.DH a Daniela Šilhavíková. Na školení bolo 
prezentovaných množstvo zaujímavých tém, ako napríklad 
choroby jazyka, úrazy tváre z pohľadu operačnej sestry, zuby pod 
drobnohľadom RTG, prevencia ochorenia slizníc v dutine ústnej 
u onkologických pacientov, štítna žľaza - ako ju nepoznáme. 

Daniela Šilhavíková hovorí o prínosoch školenia: „Obohatila 
som sa o veľa nových poznatkov o nových spôsoboch 
liečenia, ktoré som doteraz nepoznala.“ Jana Pavlíková, dipl. 
DH pokračuje: „So školením som bola maximálne spokojná, 
získala som množstvo nových informácií, ktoré môžem 
použiť v praxi pre našich pacientov.“ 

Obidve sestričky sa zhodujú, že prednášky boli zaujímavé, 
s príkladmi z praxe ich kolegýň, nielen z iných regiónov, ale 
aj lôžkových, či operačných oddelení. Spolu s kolegyňami z 
ambulancie sa chystajú aj na ďalšie školenia, pretože ako 
konštatujú, „nikto nevie všetko, aby mohol povedať, že sa už 
nemôže nič nové naučiť.“

Ďalšie školenia, ktoré ich čakajú, sú Topoľčianske stomatologické 
dni v Topoľčanoch v júni a Slovenské dentálne dni v Bratislave 
v septembri. Zdravotné sestry v našej stomatologickej ambulancii 
považujú vzdelávanie za povinnosť. Prečo?  „Aby som 
mohla odborne motivovať, usmerniť  a pomôcť každému 
pacientovi,“ dodáva na záver Jana Pavlíková.


