
 MUDr. Martin Rusnák, MBA 
MUDr. Martin Rusnák, MBA absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v  Praze. Specializuje se na  
komplexní ošetření s  využitím nejnovějších technologií, zaměřuje se na smile design, estetické korekce i  rozsáhlé 
rekonstrukce chrupu s obnovou mezičelistních funkčních vztahů. Je majitelem soukromé kliniky Rusnák dental care 
www.rusnakdentalcare.cz

Abraze a  atrice jsou defekty tvrdých zubních tkání, které mají následky pro celkový stav chrupu včetně ztráty 
výšky skusu. Zaměříme se na jejich vyhodnocení, probereme příčiny a  možnosti terapie včetně obnovy funkčních 
mezičelistních vztahů. V  rámci praktického workshopu se dozvíte, co může dentální hygienistka v  rámci své praxe 
nabídnout pacientům s těmito defekty, probereme otiskovací materiály i techniky včetně scanování. Dozvíte se tipy 
a triky jak vytvořit dokonalý otisk a vše si prakticky vyzkoušíte.

 MUDr. Lucie Šimůnková Vítová 
MUDr. Lucie Šimůnková Vítová absolvovala zubní lékařství v roce 1999 na 1.LF UK Praha. Po absolvování atestace  
I. stupně v roce 2002 nastoupila na akreditované pracoviště FNKV v Praze na přípravu II. atestace v oboru Ortodoncie, 
kterou úspěšně zakončila v roce 2006. Po několika letech ve své soukromé praxi ve společnosti Naturdent-Ortodoncie 
s.r.o  začala souběžně i  vyučovat ve FN Motol na akreditovaném pracovišti budoucí ortodontisty. V  září v  roce 2022 
nastoupila na postgraduální studium na 2.LF UK Praha v oboru Experimentální chirurgie.
www.naturdent-ortodoncie.cz

Etiologie poruch TMK vychází z multifaktoriální teorie, kdy se na vzniku obtíží podílí více než jeden faktor. Jednou z příčin 
je malokluse (frontálně otevřený skus, II. třída malokluse dle Anglea s IS> 6 - 7 mm, jednostranně zkřížený skus, pět 
a více chybějících zubů v laterálním úseku), která vede ke svalovým spasmům s bolestí nebo k mikrotraumatizaci TMK 
se vznikem degenerativních změn. Proto i ortodoncie by se měla podílet na diagnostice a posléze i léčbě. Společným 
léčebným prostředkem vzhledem ke zmíněným maloklusím se jeví aparát Hyrax na transverzální rozšíření horní čelisti.

 Jana Kružlíková Norkin, DiS. 
Jana Kružlíková Norkin, DiS. absolvovala v  roce 2007 pražskou VOŠ pro dentální hygienistky. Zaměřuje se na 
ošetření pacientů s parodontitidou ve spolupráci s prvotřídními stomatology v ČR. Od roku 2013 pořádá školení pro 
dentální hygienistky. Její praktické kurzy práce s  ručními nástroji pro subgingivální terapii navštěvují, díky snaze 
o posouvání hranic profylaxe, jak dentální hygienistky, tak i zubní lékaři. 
www.perios.cz

Často se pacienti při návštěvě zubního lékaře nebo dentální hygienistky dožadují kosmetického výsledku a je zjevně 
naší úlohou a odpovědností je poučit a vysvětlit, že žádný takový výsledek by dlouho nevydržel, pokud nedojde ke 
zlepšení dentální hygieny pacienta a obnově zdravých dásní. Existuje několik technik v profylaxi a parodontologické 
léčbě, které pomáhají postupovat podle léčebného protokolu, snižují nepohodlí pro ošetřujícího i pacienta a zároveň 
dosahují vynikajících výsledků.

 Barbora Košťálová, DiS. 
Barbora Košťálová, DiS. absolvovala v roce 2010 VOŠ pro dentální hygienistky v Ústí nad Labem. Po škole pracovala 
na soukromé klinice D.C.M. v Hradci Králové pod vedením lékařů MUDr. Radka Mounajjeda a MUDr. Daniela Černého. 
Současně pro HDVI, s.r.o. (Hradecký dentální vzdělávací institut) koordinovala vzdělávací akce. Od roku 2015 působí 
jako vedoucí dentální hygienistka na soukromé klinice K2 stomatologie v Trutnově. 
www.K2stomatologie.cz

Přednáška se zabývá důležitostí intraorálních rentgenových snímků (apikální status, bite-wing) a připomíná základní 
pravidla a projekce pro správné zhotovení, prezentuje popis anatomických struktur a patologií. Poukazuje na radiační 
ochranu a kompetenci dentální hygienistky při zhotovení rentgenologického snímku. Popisuje krok po kroku nastavení 
držáků při zhotovení rentgenů v jednotlivých úsecích chrupu. 

 Marta Matušková, DiS. MBA 
Marta Matušková, DiS., MBA působí ve stomatologii od roku 1996, nejprve jako zubní technik. V roce 2000 dokončila 
atestační studium v Brně jako specialista na fixní a poté i na snímatelné náhrady. Po absolutoriu v roce 2002 na VOŠ 
v Praze pracovala jako dentální hygienistka v soukromé praxi MUDr. Martina Rusnáka, se kterým úzce spolupracuje 
dodnes. Od roku 2004 je držitelkou Osvědčení o  výkonu povolání bez odborného dohledu. Je aktivní členkou ADH ČR, 
členem prezídia a  současně působí jako předsedkyně Edukační komise. Specializuje se na komplexní přístup 
k pacientům, kde propojuje znalosti z více oborů. 
www.prosmile.cz

Příčiny problémů s temporomandibulárním kloubem jsou často velmi různorodé a není v možnostech ani kompetencích 
dentální hygienistky je přímo ovlivnit. Můžeme však v rámci ošetření dentální hygieny být prvními, kdo na problém 
pacienta upozorní dříve, než se obtíže rozvinou. Včasným podchycením problému tak můžeme pozitivně ovlivnit 
prognózu onemocnění.
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 Mgr. Kateřina Koželská 
Mgr. Kateřina Koželská je absolventkou kombinovaného studia pedagogika-psychologie-lékařství na Filozofické 
fakultě a Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Má dlouholeté praktické zkušenosti ve zdravotnictví.  
Od r. 1996 působí jako koučka, mentorka a lektorka v řadě privátních i státních zdravotnických zařízeních, kde se 
zaměřuje především na dlouhodobou spolupráci při rozvoji, podpoře i motivaci týmů zdravotnických pracovníků. 
Jejím cílem je pomoci zvýšit vnímání kvality poskytované zdravotní péče, zaměřuje se na změnu chování 
zdravotnických pracovníků. Přednášela v  programu MBA – Management ve zdravotnictví a  v  současné době 
přednáší v MBA pro privátní stomatologické a lékařské praxe.

Zdravotnický personál dentálních ordinací a  klinik je každodenně vystavován množství náročných situací. Jak je 
přežít a  zachovat si duševní stabilitu, zdraví a  energii, která pomůže udržet spokojenost? Energy Management 
přináší nový pohled na práci s vlastní energií. Orientuje se nejen na porozumění tomu, jak jako jedinci pracujeme 
s vnitřní energií, ale také ukazuje techniky, kterými lze obnovovat fyzickou, emoční a mentální energii. Je klíčem 
k vysoké výkonnosti a zároveň ovlivňuje jak se cítíme v práci, jak jsme produktivní, inovativní, kreativní a také to, 
jakou hodnotu vytváříme pro druhé i pro sebe. 

Motto: „Pokud se budeš dívat stále na to, co ti život odmítl, nikdy neuvidíš dary, které ti poskytuje“.

V  rámci praktického workshopu se budeme řídit mottem: „Dobrý (profesionální) první dojem na podruhé 
nevytvoříme“. Způsob, kterým je vedena a organizována ordinace, je důležitou součástí celkového image pracoviště. 
Na jedné straně je to vaše vizitka pro klienty, kolegy a partnery, která v ideálním případě prohlubuje pocit kvalitní 
péče, zároveň však může vaši práci i zpochybnit. I perfektně provedený výkon zastíní okamžiky zmatku v čekárně, 
nedodržování časových termínů, nepříjemné prostředí ordinace. Na straně druhé se chod ordinace významnou 
mírou podílí na míře spokojenosti zaměstnanců.

V zásadě platí rovnice, že spokojený zaměstnanec = dobře pracující zaměstnanec. V konečném důsledku se oba póly 
spokojenosti klientů i zaměstnanců promítnou do způsobu hodnocení praxe.

 Mgr. Kristýna Souhradová 
Mgr. Kristýna Souhradová působí jako fyzioterapeutka v rehabilitačním centru Kinisi. Se svými klienty pracuje na 
funkčních i strukturálních poruchách pohybového aparátu, je pro ni klíčový individuální a komplexní přístup. Zaměřuje 
se na fyzioterapeutické řešení temporomandibulární dysfunkce. Při své práci využívá poznatků jak z praxe, tak z mnoha 
absolvovaných odborných kurzů. 
www.kinisi.cz

Přednáška bude zaměřena na komplexní přístup fyzioterapeuta v péči o pacienta s bolestivostí temporomandibulárního 
kloubu. V teoretické části bude představena anatomie, biomechanické poznatky a postupně budou probrány nejčastější 
poruchy. V  praktické části bude prezentováno provedení kineziologického rozboru a  aplikace konkrétních postupů, 
které lze zařadit ve fyzioterapeutické intervenci. Jedná se například o  normalizaci tonu fascií a  svalů, mobilizaci 
zablokovaných kloubních segmentů včetně TMK kloubu, reedukaci pohybů a korekci držení těla.


