
Jarní konference ADH ČR

Pátek 12. 4. 2019 | Hotel DUO Praha

Odborná konference pro dentální hygienistky a širokou odbornou veřejnost s mezinárodní účastí.

Program
Zdraví ústní dutiny, zubní skloviny a jak mu pomoci

Dott. Andrea Dotti (Itálie)

Management ošetření těhotné ženy a jeho vliv na zdraví dítěte
MUDr. Tatiana Klamárová (Slovensko)

Demineralizace zubů u dětí
MDDr. Martina Sabová (Slovensko)

Ortodontická léčba aneb kdy začít a čím…?
MUDr. Lucie Šimůnková Vítová, MDDr. Sandra Hilbertová (Česko)

Nejčastější mýty v dentální hygieně
Dr. Beata Golan, PhD. (Polsko)

Ceny
Dentální hygienistka člen ADH ČR 1 650 Kč
Dentální hygienistka člen ADH ČR na MD 900 Kč
Student oboru DH člen ADH ČR 900 Kč
Dentální hygienistka mimo členství 2 450 Kč
Student oboru DH mimo členství 1 200 Kč
Dentální hygienistka na MD mimo členství v ADH ČR 1 200 Kč
Jiný zájemce 2 450 Kč
Cena za společenský večer 500 Kč

Všechny účastníky srdečně zveme v pátek 12. 4. 2019 od 19:00  
na společenský večer tentokrát s hudbou a tancem!

Pro mimopražské účastníky je možnost ubytování v hotelu DUO Praha.

Přednášející

Zdraví ústní dutiny, zubní skloviny a jak mu pomoci
V dnešní době stále více lidí investuje do svého vzhledu, protože si 
uvědomují, že dobrý vzhled je svým způsobem cesta k úspěšnému 
profesnímu či soukromému životu. 

Zlepšení estetického vzhledu zubů lze dosáhnout různými metodami, 
téměř vždy využíváme metody bělení zubů. Před zahájením estetické 
léčby je vždy potřeba vyloučit všechny kontraindikace. V případě bělení 
zubů je to nejčastěji zvýšená citlivost , demineralizovaná sklovina  
a povrchové kazy. Obvykle ale ani to pacienty od bělení zubů neodradí. 
Proto je důležité u takovýchto pacientů „připravit“ sklovinu pomocí 
remineralizující terapie a snížit tak rizika na minimum. 

Pacienty také velmi zajímá délka trvání výsledku bělení. To, co způsobuje 
bělejší vzhled zubů je hydroxyapatitová vrstva skloviny. Nicméně mnohem 
lepší efekt bělení bude mít vždy remineralizovaný a stabilizovaný povrch 
skloviny.

Přednáška seznámí posluchače s metodou microrepair, jak tato metoda 
funguje a jak ji použít při profesionální i domácí remineralizaci zubů a tím 
zajistit dlouhotrvající účinek bělení. 

Pouze dobře „připravená“ a dobře ošetřená sklovina po bělení může 
poskytnout dlouhodobý efekt a pomůže udržet sklovinu zdravou.

 
Dott. Andrea Dotti
Vzdělání:
2005 – 2007  ukončené studium zubního lékařství a záchovné 

stomatologie na univerzitě v Modeně
2007  specializace v oboru „Diagnostika a terapie onemocnění 

stomatologie a  maxillo-faciální chirurgie“ na univerzitě 
v Modeně

2013  specializace 2. stupně v oboru „Endodoncie a orální 
chirurgie“

Je členem:
• od r. 2013  výbor ANDI (asociace italských zubních lékařů) 
• od r. 2014  tajemník ANDI
• 2015 – 2017  Rada mladých zubních lékařů a lékařů Modena
Zaměstnání:
2007 – 2010  klinika čelistní chirurgie, Modena
2010 – 2013  klinika konzervativní stomatologie a endodoncie, Modena
2013  současnost - soukromá praxe se zaměřením na orální 

chirurgii, protetiku a parodontologii Modena, Sassuolo, 
Verona a Sant‘Agata Bolognese 

Odborné aktivity:
Pravidelně se účastní akcí zubního lékařství v Modeně , aktivně se podílí 
na školeních pro ANDI a  na pravidelných národních a mezinárodních 
setkáních předních italských i evropských odborníků z oblasti 
stomatologie, jako je italská endodontická společnost (SIE), Italská 
společnost pro orální chirurgii (SIDC), Italská implantologická společnost 
(SIO), italské společnost orální chirurgie a implantologie (SICO), Evropská 
asociace maxillo-faciální chirurgie (EACMFS), Italská akademie protetické 
stomatologie (AIOP) a Národní vysoká škola stomatologických učitelů.

Demineralizace zubů u dětí
Zubní kaz je najčastěji se vyskytujícím chronickým onemocněním 
v dětství. Jeho vznik a šíření zahrnuje období demineralizace 
a remineralizace. Vhodnými preventívnymi opatřeními, včasnou 
a důkladnou péčí už v dětském chrupu je možné zabezpečit přirozenou 
výměnu dočasných zubů a později zachování zdraví trvalého chrupu.

Interdisciplinární spolupráce s dentálními hygienistkami sehrává 
důležitou, významnou a nezastupitelnou úlohu v dětské stomatologii, 
díky čemuž je možné přispět k eliminaci vzniku onemocnění zubů a dutiny 
ústní, též k navázání spoluráce dětských pacientů, a tím ke zvýšení 
a udržení jejich orálního zdraví.

 
MDDr. Martina Sabová
Vzdělání:
2006 – 2012 Lekařská Fakulta UK, Bratislava 
•  Soul of Esthetics, Lisabon, Portugalsko, 2018 
•  Heart of Esthetics, Záhre , Chorvátsko, 2017 
•  Royal Esthetics, Krakov, Poľsko 2016
Zaměstnání:
2018 – doposud MB DENT, Trnava 
2016 – 2018 DENTLY, Bratislava 
2012 – 2016 MEDISAF, Sereď 
 Je členem:
•  IAPD - International Association of Paediatric Dentistry 
•  ESCD – European Society of Cosmetic Dentistry 
•  STYLEITALIANO - Silver Member 
•  POPI Slovensko - Inštitút Proces Orientovanej Psychológie 
Aktivní přednášející na Slovensku a v zahraničí: 
•  Challenges in going pediatric dental patient‘ s behaviour, 11th Sofia 

Dental Meeting, Bulharsko, 2018
•  Challenges in Pediatric Dentistry, Taliansko, 2018 
•  Temporary teeth do need a treatment, Passionate Professional 

Performances, Nemecko, 2016 
•  Skúsenosti s ošetrovaním chrupu detí predškolského veku, Hradec 

Králové, ČR, 2018 
•  Pedostomatológia v každodennej praxi, celodenná prednáška, Katedra 

čeľustnej ortodoncie SZU, Bratislava, 2018 
•  Demineralizácia zubov u detí, Dni Dentálnej hygieny, Piešťany, 2018 
•  Tipy, triky a praktické rady pri ošetrení detského pacienta, Košice, 2018 
•  Detský pacient = neošetriteľný pacient? Najnovšie Tera peutické postupy 

v detskom zubnom lekárstve, Košice, 2017 

Management ošetření těhotné ženy a jeho vliv na 
zdraví dítěte
Management ošetření těhotné ženy a jeho vliv na zdraví dítěte
Během těhotenství dochází k fyziologickým změnám na veškerých 
orgánových systémech organismu, které jsou způsobené změnou 
množství pohlavních hormonů. Plán prevence a léčby u těhotné 
pacientky je potřeba těmto změnám přizpůsobit. Ošetření v 1. a ve 3. 
trimestru se vzhledem k riziku vzniku potratu a vyvolání předčasného 
porodu nedoporučuje. Nejvhodnější čas na ošetření je 2. trimestr. 
Vyšetření a poradenství zaměřené na stabilizaci orálního mikrobiomu 
je však indikované v každém trimenstru a jeho cílem je zabezpečit 
bezproblémový průběh těhotenství a snížit riziko vzniku orálních 
onemocněních u novorozeného dítěte.

 
MUDr. Tatiana Klamárová
Vzdělání:
2001  ukončené doktorské studium v odboru stomatologie na 

UPJŠ v Košicích
2004  specializace 1. stupně v odboru stomatologie na SZU 

v Bratislavě
Zaměstnání:
2001  současnost - soukromá zubní ambulance v Prešově
2009 – 2011  externí vyučující na Katedře DH FZO PU v Prešově
2011   současnost - vysokoškolský asistent na Katedře DH FZO PU 

v Prešove

Ortodontická léčba aneb kdy začít a čím…?
Ortodoncie je specializovaný lékařský obor, který se zabývá diagnostikou, 
terapií a prevencí odchylných poloh zubů, vztahů zubních oblouků 
a čelistí.

Různé ortodontické anomálie se léčí v různém věku různými aparáty. 
Ortodontické anomálie mohou postihovat postavení jednotlivých 
zubů, skupin zubů, vztah zubních oblouků, velikost a vztah čelistí. Cílem 
ortodontické léčby je pravidelný chrup, který tvoří vyvážený morfologický 
a funkční celek, ve kterém jsou jednotlivé zuby stabilizovány ve vztahu 
k sousedním zubům, k antagonistům, čelistem a k měkkým tkáním. 
Dosáhnout všech těchto aspektů u ortodontického pacienta je cíl velmi 
náročný a u některých pacientů nedosažitelný. Velmi důležité je zahájit 
ortodontickou léčbu ve vhodném věku, který se liší v závislosti na 
závažnosti vady a na fázi růstu pacienta. V zásadě se léčba začíná tehdy, 
jestliže jejím výsledkem v reálném čase pravděpodobně bude vyřešení 
a dokončení léčby anomálie nebo výrazný přínos pro interceptivní léčbu.
Posoudit pacienta, zda-li je vhodný pro ortodontickou léčbu, by měl každý 
odborník, který tvoří součást péče o dutinu ústní.

 
MUDr. Lucie Šimůnková Vítová
Vzdělání:
2006 II. atestace
2002 I. atestace
2001 Kolokvium
1992 – 1999 I. LF UK Praha obor zubní lékařství
1987 – 1991 Gymnázium Trutnov
Zaměstnání:
2019 – dosud FN Motol - ortodontické oddělení
2014 – dosud Naturdent - Ortodoncie (jednatelka), vedoucí lékařka
2006 – 2014 Natur-dent (jednatelka), vedoucí lékařka pro ortodoncii
2002 – 2006 Soukromá praxe, zubní lékařka
1999 – 2006 FN Královské Vinohrady - stomatologie, ortodoncie

 
MDDr. Sandra Hilbertová
Vzdělání:
2018 – nyní  Univerzita Karlova, 2. LF, doktorské studium, obor 

Experimentální chirurgie
2016 – 2018   Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 

doktorské studium, obor Stomatologie
2011 – 2016   Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, obor 

Zubní lékařství
2007 – 2011   Gymnázium Šumperk
Zaměstnání:
Srpen 2016 – květen 2018  LF UP a FN Olomouc, Klinika zubního lékařství 

– dětské oddělení
Květen 2018 – dosud  FN Motol, Stomatologická klinika dětí 

a dospělých – ortodoncie

Nejčastější mýty o dentální hygieně 
Spoléháme se v naší praxi na klinické důkazy anebo podléháme 
marketingovým tvrzením výrobců pomůcek domácí profylaxe? Víme, 
jaké jsou nejnovější poznatky z oblasti prevence a jakým směrem se ubírá 
vývoj technologií čištění dutiny ústní? Přemýšlíme při hodnocení zubních 
kartáčků nebo zubních past kriticky? Jak co nejobjektivněji hodnotit 
informace, které jsou nám předkládány?

Tato přednáška bude zaměřena na nejčastější mýty ohledně 
mechanického a chemického odstraňování plaku. Jejím cílem bude 
motivovat posluchače, aby kriticky přemýšleli a dokázali vyhodnotit, zda 
informace, které jsou jim předkládány, jsou mýtus nebo pravda. 

Během přednášky se dozvíte o relevantních zdrojích odborných informací, 
o nejnovějších trendech v technologiích mechanického odstraňování 
plaku a výběru aktivních látek zubních past, které zcela změnily uvažování 
o chemickém odstraňování plaku. Autorka bude srovnávat svá pozorování 
z českého dentálního prostředí a porovnávat je se situací v jiných 
evropských zemích. 

 
Dr. Beata Golan, PhD.
Dr. Beata Golan absolvovala zubní lékařství v roce 2006 na Lékařské 
univerzitě ve Varšavě. Po několika letech klinické praxe se soustředila na 
vědecké projekty ve stomatologii zaměřené na konzervační stomatologii, 
parodontologii a dentální hygienu. V roce 2015 získala titul PhD v zubním 
lékařství. Dr. Beata Golan je autorkou vědeckých publikací a přednášejí na 
stomatologických konferencích. Byla členkou různých profesních asociací 
jako PTSS, PTS, PTP a vědeckou spolupracovnicí Ústavu konzervační 
medicíny na Lékařské univerzitě ve Varšavě. Pracuje rovněž jako 
konzultantka pro profesní a akademické vztahy pro region střední Evropy 
ve společnosti Procter & Gamble.


