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Claire McCarthy je absolventkou oboru dentální hygiena na Trinity College v Dublinu. Claire je hostující profesorkou 
a odbornou asistentkou na Fakultě stomatologie Newyorské univerzity v USA. Je čestnou klinickou vědkyní nadačního 
fondu pro zdravotní péči Guys & St Thomas v Londýně ve Velké Británii a v současné době se věnuje doktorskému studiu 
na Fakultě stomatologických, orálních a kraniofaciálních věd na londýnské Kings College.

Claire získala v roce 2007 na Londýnské univerzitě magisterský titul v oboru pedagogiky pro vzdělávání na vysokých 
školách a osm let působila jako koordinátorka vzdělávacího programu parodontologie pro první a druhý ročník studia 
oboru stomatologie na londýnské Kings College. Nyní vyučuje na Newyorské univerzitě stomatology v postgraduálním 
studiu parodontologie a  implantologie. Dále se zaměřuje na sestavování učebních plánů a  preklinické vzdělávání, 
parodontologické a  implantologické instrumentační techniky a  způsoby intervence, jak zvýšit zapojení pacienta do 
léčby pomocí doporučení pro domácí péči.

Hand scaling – základ profesionální dentální hygieny

Očistění povrchu kořene (debridement), označované také jako subgingivální scaling či deep scaling a  root planing 
(ohlazení povrchu kořene), zůstává základním kamenem nechirurgické léčby parodontitidy. Jedná se o  nejméně 
invazivní postup a  představuje počáteční (iniciální) fázi terapie u  parodontologických pacientů. Pokud je proveden 
správně, je vysoce účinný při řešení zánětu, zejména pokud je spojen s důkladnou profesionální dentální hygienou. 
Primárním cílem subgingiválního ošetření je úplné odstranění biofilmu a depozit zubního kamene. Toto ošetření je 
však vysoce specializovaný postup, který vyžaduje zručnost a odbornost operatéra. Jedná se o postup náročný na čas 
i energii, postup s mnoha omezeními, která často úplné odstranění biofilmu a zubního kamene ztěžují.

Při přednášce bude kladen důraz na představení ergonomických technik a strategií pro zvýšení pohodlí, bezpečnosti 
a efektivity ošetřujícího. Posluchači se seznámí s pokročilými technikami k zajištění opěrného bodu, efektivního tahu 
ručním nástrojem a specializovanými tvary terminálních dříků, které usnadňují přístup do hlubokých parodontálních 
kapes, furkací a konkavit. 

Cíle přenášky

1.  Shrnout účel nechirurgické parodontální terapie a nejčastější výzvy subgingiválního ošetření ručními nástroji.

2.  Naučit se, jak pokročilé a  asistované techniky opěrných bodů zlepšují přístup k  těžce přístupným lokalitám 
a usnadňují neutrální, ergonomické držení těla během ošetření.

3.  Uvědomit si, jak specializované konstrukce nástrojů usnadňují přístup, adaptaci a  aktivaci v  hlubokých a  úzkých 
místech parodontálních chobotů, v oblastech furkací a konkavit. 

 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

Orální mikrobiom dutiny ústní má svá specifika, mění se a vyvíjí v průběhu našeho života. Seznámíme se s faktory, 
které ovlivňují jeho vývoj a složení. Zaměříme se na problematiku využití orálních probiotik, specifikujeme si rizikové 
skupiny pacientů a doporučené indikace pro využití orálních probiotik v praxi dentální hygienistky. 

 Mgr. Petra Janatová, DiS. 
Mgr. Petra Janatová, DiS. titul Mgr. získala v  roce 2005 na 1.LF UK v  oboru ošetřovatelství se zaměřením na 
pedagogiku – učitelství zdravotnických předmětů na středních školách.

Dentální hygieně se věnuje od r. 2013 po absolvování Soukromé VOŠ zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze. 
V současné době pracuje v parodontologické ordinaci v Liberci pod vedením MUDr. Markéty Harakaľové - Ústní hygiena 
s.r.o. Od roku 2014 je členkou ADH ČR. 
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 MUDr. Markéta Harakaľová 
MUDr. Markéta Harakaľová v roce 1995 vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně Všeobecné lékařství a v roce 
1997  Stomatologii. Po ukončení studia pracovala na parodontologickém oddělení ve VFN v Praze. V roce 2000 získala 
specializaci stomatologie I. stupně, je držitelem Osvědčení odbornosti v  parodontologii. Od roku 2008 poskytuje 
v Liberci parodontologickou péči, od roku 2020 pod hlavičkou Ústní hygiena s.r.o.

Přednášející Vás společně seznámí se zkušenostmi s  nikdy nekončící motivací pacientů vyplývajícími z  dlouholeté 
spolupráce parodontologa a dentální hygienistky na jednom pracovišti. Motivace, stále stejná a přitom pokaždé jiná, 
je základem úspěšné terapie a  neustále se dá vylepšovat. Jejím cílem je správně prováděná dentální hygiena jako 
každodenní součást běžné domácí péče.

 MUDr. Zdeněk Hrubý 
MUDr. Zdeněk Hrubý Absolvoval studium stomatologie na LF UK v Hradci Králové. 

Následně složil atestace I. a  II. stupně z  oboru stomatologie a  získal specializovanou způsobilost v  oboru klinická 
stomatologie. Je držitelem Osvědčení ČSK - stomatologická chirurgie. 

V  uvedených oborech pracuje v  IKEM jako konziliární lékař a  současně jako odborný garant akreditace ČSK pro 
postgraduální vzdělávání. Je lektorem IPVZ. V  pregraduální výuce působí jako asistent na 1.LF UK (Stomatologická 
klinika VFN) a VŠZ.

Obsahové sdělení nás seznámí s riziky u pacientů s širším zdravotním profilem a jejich kategoriemi. Připomeneme si 
důležitost znalosti podrobných anamnestických údajů a  jejich správné vyhodnocení. Probereme strategie primární 
a  specializované stomatologické péče s  ohledem na celková onemocnění a  jejich rizika. Zaměříme se na přístup 
k rizikovému pacientovi z pohledu dentální hygienistky a na praktické postupy.

 Mgr. Michal Dvořák 
Mgr.Michal Dvořák - senior mindfulness teacher, Certified MBSR teacher.

Vystudoval vzdělávání dospělých na UPOL. Absolvoval v USA mindfulness teacher program na UMASS Medical School 
a Brown University, kde získal, zatím jako jediný v ČR, nejvyšší možnou kvalifikaci: Certified MBSR Teacher. Absolvoval 
pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR). www.bemindful.cz 

Mindfulness je typ mentální tréninku, který pomáhá lépe a rychleji zvládat stres, negativní emoce, nebo opakující se 
myšlenky. Díky tomu máme možnost být více „nad věcí“ a mít osobní i pracovní život více ve svých rukou. Jedná se 
o vědecký přístup, který vzniknul v 1979 na UMASS Medical School a je podpořen mnohými výzkumy.

Na přednášce se dozvíte, co to mindfulness je a  co vám tento přístup může nabídnout. Podíváme také na to, jak 
jednodušeji pracovat s dotěrnými myšlenkami a stresem. Vyzkoušíme si jedno cvičení, které vám pomůže se rychleji 
zklidnit a  řekneme si, jak můžete mindfulness dál využívat vy i  vaši klienti, tak abyste jednodušeji zvládat obtížné 
situace, které nám život přihrává.
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