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Název 
DĚTSKÝ PACIENT aneb S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT 
Abstrakt 
Péče o dětského pacienta je pro některé zubní lékaře a dentální hygienistky denním chlebem, pro 
někoho noční můrou. 
Při tom právě v dětském věku je získání základních hygienických návyků nejdůležitější, stejně tak jako 
získání důvěry malého pacienta.  
Dentální hygienistka má jako první nejsnazší možnost kontakt navázat. 
 
Rádi bychom vám představili systém péče, která přes výraznou specializaci naší praxe na dětského 
pacienta preferuje rodinnou péči.  
Pokud rodič nepochopí, že máme společný cíl, a sám nejde příkladem, máme méně šancí na úspěch. 
Pokusíme se nabídnout praxí osvědčené možnosti, které nám spolupráci s dítětem usnadňují. 
 
S ohledem na výskyt zubního kazu již v ranném věku, kdy bývá spolupráce problematická, ne-li 
nemožná, je zároveň nutné mít možnost nabídnout pacientům alternativu v podobě sedací nebo 
ošetření v celkové anestezii. A právě u těchto pacientů je spolupráce s dentální hygienistkou více než 
žádoucí, neboť není cílem tyto ošetření opakovat. 
 
1.část 
Představení našeho pracoviště 
Co vedlo k vytvoření systému komplexní péče o dětského pacienta 
Proč to bez dentální hygienistky prostě nejde 
Proč je lepší rodinná péče než pouze dětské pracoviště 
Co udělat pro to, aby se pacient nebál 
Jak přesvědčit rodiče, že máme stejný cíl 
Spolupráce podle věku dítěte 
Spolupracující versus nespolupracující pacient 
Ošetřitelný a neošetřitelný pacient 
Specifické skupiny pacientů 
Strach a úzkost 
 
2. část 
Praktická spolupráce s dentální hygienistkou - jak na to a proč 



Konkrétní postupné úkoly a co pro to musí dítě a rodič udělat 
Pravidelné kontroly, motivace a opakovaný trénink dítěte i rodiče 
Jak zpříjemnit návštěvy u DH a zubního lékaře 
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Název 
Moderní ortodoncie ruku v ruce s dentální hygienou 
Abstrakt 
Ortodoncie je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů současné stomatologie. To, co bylo ještě před 
pár lety science fiction, se stává naší každodenní prací. Zvyšují se nároky na efektivitu, plánování, 
komfort i estetiku. Nejen ze strany pacientů, ale také ze strany lékařů. V dnešní době je možné získat 
řadu informací z internetu, některé jsou relevantní, jiné nikoli. Právě proto pacienti čím dál častěji 
vyhledávají osobní kontakt s odborníkem, kterému důvěřují a mohou se ho v klidu zeptat na vše, co je 
zajímá. Na druhou stranu, stále je velké množství pacientů, kteří o nových možnostech rovnání zubů 
přehled nemají. Kdyby měli, dost možná by se odhodlali jít do ortodontické léčby a výrazně by tím 
zlepšili funkci skusu, estetiku úsměvu a v neposlední řadě zjednodušili čištění zubů. Pro obě tyto 
skupiny pacientů je stěžejní, aby se ošetřující dobře orientoval v možnostech moderní ortodoncie, 
dokázal vysvětlit, doporučit a poradit. Neoddělitelnou součástí pokroku jsou také stále širší možnosti 
léčby dětí a teenagerů, které nám umožňují léčit případy, které se konvenčními technikami léčí jen 
velmi nesnadno, nebo se nedají v daném věku spolehlivě řešit vůbec. A přesně toto je cílem 
přednášky. Abyste od pondělí dokázali přenést své nadšení z novinek, které nám ortodoncie nabízí, 
na své pacienty.   
Ruku v ruce s inovacemi v ortodoncii jde zákonitě i přizpůsobení protokolů dentální hygieny 
ortodontického pacienta. Dobrou zprávou je, že se zjednodušením a zefektivněním ortodontické 
léčby se pacientům výrazně usnadňuje i péče, dentální hygiena v průběhu nošení rovnátek. Proto je 
přínosné se v nových informacích zorientovat, abychom pacienta dokázali nejen správně poučit, ale 
také proto, abychom dokázali upozornit na výhody, popř. nevýhody jednotlivých ortodontických 
aparátů. I tento faktor dokáže pacientovi výrazně usnadnit rozhodování, zda jít do ortodontické léčby 
a jaký typ aparátu si zvolit. Cílem přednášky je uceleně zopakovat informace a protokoly, které jistě 
denně používáte, ale hlavně představit nové tipy a triky, se kterými jste se možná ještě nesetkali. 
Věřím, že Vám pomohou v praxi a zjednoduší život nejen Vám, ale i Vašim pacientům. Ortodontické 
novinky budete ve svých ordinacích potkávat čím dál častěji, tak hurá do toho.  
Diskuze je více, než vítána.   
 



 
 
 
 
 
1.část  - ORTODONCIE 
Seznámení s jednotlivými typy ortodontických aparátů se zaměřením na moderní varianty DAMON 
SYSTEM a INVISALIGN 
Specifika léčby s ortodontickým aparátem DAMON 
Specifika léčby s ortodontickým aparátem INVISALIGN 
Srovnání efektivity a komfortu různých ortodontických aparátů. 
Motivace pacientů k ortodontické léčbě - jak, co a komu doporučit? 
Kazuistiky. 
 
2.část  - DENTÁLNÍ HYGIENA V ORTODONCII 
Ortodontický pacient - oříšek, nebo řešení? 
Specifika dentální hygieny s fixním aparátem (konvenční a samoligovací) 
Specifika léčby s fóliovým aparátem INVISALIGN. 
Dětský ortodontický pacient - ještě nikdy to nebylo snazší. 
Dentální pomůcky a jejich využití u jednotlivých typů ortodontických aparátů. 
Standardizace sestav hygienických balíčků pro jednotlivé typy ortodontických aparátů.  
Hygienické protokoly pro jednotlivé typy ortodontických aparátů. 
Motivace pacientů - a co když to nejde? 
Kazuistiky. 
 
 
 
 
 


