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Péče o jazyk z pohledu západní vs. tradiční čínské medicíny. Projevy 

nesnášenlivosti kovů na sliznicích dutiny ústní. 

Vyšetření jazyka v klinické praxi považujeme za jednu z nejstarších vyšetřovacích metod. Jazyk 

je dobře přístupný vyšetření, což zvyšuje jeho diagnostický význam. V první části se na něj 

podíváme z pohledu západní medicíny. Paní doktorka Himmlová kromě krátké kazuistiky navíc 

připojí i znalosti z orálního galvanismu, který také může způsobovat pachutě u našich 

pacientů. 

V druhé části webináře se seznámíte s odborníkem tradiční čínské medicícny se základy 

diagnostiky jazyka a dostanete praktické tipy, jak tyto znalosti využít během své praxe.    

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

MDDr. Lucie Himmlová Csc. 

 Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK 

 Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN 

 Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN 
  
Členka Sněmu ČSK a Výboru pro vysoké školy ČSK Jako praktický 

zubní lékař působí na Stomatologické klinice VFN a 1. LF UK. V 

akademické sféře působí jako odborná asistentka na 1. LF UK. Je 

členem vědecké skupiny prof. Jany Duškové, která působí na 

Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN ve Fakultní poliklinice na 

Karlově náměstí. Její součástí je Laboratoř pro ústní biologii a Zkušební laboratoř pro dentální 

materiály VFN. Tradičním zaměřením Laboratoře pro ústní biologii je výzkum intolerance 

dentálních materiálů a diagnostikování přecitlivělosti na tyto materiály a také materiály pro 

ortopedické nebo kardiovaskulární implantáty s využitím testu MELISA. Na základě výsledků 

testu lze pacientovi doporučit optimální typ materiálu náhrady. V současnosti se laboratoř 

zaměřuje i na testování přecitlivělosti na nekovové materiály, především na dentální 

kompozitní materiály, adhezivní systémy a kostní cementy používané v ortopedii. Dále se 

zabývá výzkumem mikrobiálního osídlení dutiny ústní, a to především v průběhu léčby 

pacientů s agresivní parodontitidou. Je hlavní autorkou vědecké práce Resorpce kosti u krčku 

implantátu v porovnání s matematickými modely. Specializuje se na implantologii a 

biomedicínské technologie. 
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Bc. Jana Křepelková 

 Dentální hygiena, 3. lékařská fakulta UK v Praze 

 Členka týmu dentalních hygienistek ordinace Čisté zoubky 

 Specialistka a lektorka sonické technologie Philips 
Sonicare a bělení Philips ZOOM! 

 
Vystudovala obor Dentální hygienistka na 3.lékařské fakultě UK v 

Praze. Ve stomatologické praxi působí přes 8 let. Pravidelně se 

účastní českých i zahraničních vzdělávacích akcí. Pracuje jako 

dentální hygienistka v ordinaci Čisté zoubky v Praze. Je členkou Asociace dentálních 

hygienistek, kde také působí v Přípravném výboru ADH. Kromě toho je součástí Philips Oral 

Health Care týmu již přes 6 let, kde se věnuje sonické technologii a je lektorkou bělení Philips 

ZOOM!. Volný čas tráví nejraději v přírodě nebo na jógamatce.  
 
 

Ing. Martin Janouch 

Absolvoval Biomedicínské a biokybernetické inženýrství na 

ČVUT FEL a 1.LF UK, aby se následně vrhl do studia TČM v 

Praze a Nanjingu.V současné době se věnuje soukromé praxi 

TČM, studiu psychoterapie, přednáší na školách 

zaměřených na alternativní medicínu. V soukromém životě 

je vášnivý cestovatel a táta na plný úvazek. 
 

ORGANIZAČNÍ DETAILY 

 Termín: 24. 11. 2022 (čtvrtek v 18:00) 

 Forma konání: Online na platformě ZOOM 

 Platba: Přednáška je zdarma 

 Maximální kapacita: 500 účastníků 

 Registrace: Online v registračním formuláři Philips, deadline registrace 24. 11. 2022  
15:00 

 Odkaz na registraci: https://bit.ly/3TkZg7R  

 Přednáška proběhne v českém jazyce 

https://bit.ly/3TkZg7R
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KOMERČNÍ OBSAH 

V závěru přednášky (v rozsahu cca 5-10 minut) proběhne komerční sdělení ze strany 

obchodního zástupce Philips. 


