




DOPOLEDNE
▪PROGRAM 

sobota 6. listopadu, Ústav molekulární genetiky AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4 

ÚVOD 

8:00 - 8:30 Doc. Eva Kovaľová: Návrh klasifikace stavu a onemocnění parodontu a periimplantační oblasti pro běžnou praxi 
8:30 - 8:45 Dr. Jan Streblov: Stručná informace o evidence-based dentistry 

1. TÉMA - SYSTÉM PRÁCE, VYŠETŘENÍ & DIAGNOSTIKA 
8:45 - 9:45   (EK + JS): Systém práce v praxi: představení praxe, rozdělení rolí v týmu – lékař/hygienistka  
9:45 - 10:45 (EK + JS): Vyšetření parodontu a diagnóza stavu: základní vyšetření a vyšetření rizikových faktorů,  
                     rtg, fotodokumentace, testy, indexy – indikace, význam, diagnóza a prognóza předběžná a definitivní. 

  
10:45 – 11:15 – coffee break 

  
2. TÉMA - AKTIVNÍ TERAPIE 

11:15 - 12:00 (JS + EK): Instrumentace supra- a subgingivální: cíl, smysl, nástroje a přístroje a práce s nimi 
12:00 - 12:45   (JS + EK): Chemická léčba, lokální, systémová: indikace, dávkování, čas podání, smysl 

12:45 - 13:45 - oběd 
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3. TÉMA - PO INICIÁLNÍ TERAPII 

13:45 - 14:30 (EK + JS): Reevaluace a recall: smysl, stanovení intervalu recallu, zařazení do systému  
14:30 - 15:15 (EK + JS): Opakovaná aktivita zánětu, příčiny reinfekce, řešení: stručný nástin dalšího postupu, pokud se 
                                        parodont po dokončení iniciální fáze léčby nezhojí – rescaling, chirurgie – indikace, smysluplnost 

  
15:15 – 15:45 – coffee break 

  
4. TÉMA - IMPLANTÁTY A PERIIMPLANTITIDA 

15:45 - 16:30 (JS + EK & AK): Implantáty u pacientů s parodontitidou: mikrobiom, rizikové faktory periimplantitidy, 
                                                 prognóza, motivace, instruktáž a plán léčby a kontrol u rizikových pacientů 
16:30 - 17:15 (JS + EK & AK): Periimplantitida: vyšetření, diagnostika stavu v periimplantační oblasti, léčba mechanická, 
                                                chemická, chirurgická, kontrola 

Přednášející má 15 minut na to, aby se vyjádřil/a ke každému tématu, následuje 15 minut diskuse moderované doc. Martinem Starostou.  



doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. 
• Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. ukončila v roku 2001 doktorandské studium na Lékařské 

fakultě UK v Bratislavě. V roku 2009 se stala docentkou zubního lékařství a garantkou 
studijního odboru dentální hygienik. Absolvovala větší počet studijních pobytů a kursů v 
zrahraničí. (např. Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland, University of Professional 
Education, ACTA Amsterdam, Dental Hygiene School, University of Professional Education, 
Utrecht, Dentalhygiene Schule, Zürich a dal). Založila odbor dentální hygiena na Slovensku. 
Je docentkou předmětů parodontologie, profylaxe, dentální hygiena, imunologie na Fakultě 
zdravotnických oborů PU v Prešově.   

• Je zároveň členkou Česko-slovensko-švajčiarskej medicínskej spoločnosti, Výboru pre 
prevenciu SKZL, předsedkyní SDHS při SLS (Slovenská lekárska spoločnosť), předsedkyní 
občanského sdružení Zdravý úsmev a prezidentkou Slovenskej parodontologickej 
spoločnosti. Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD. aktívne prednáša na kongresoch doma aj 
v zahraničí. Je autorkou mnoha publikací (Monografie, vysokoškolské učebnice a publikace 
pro děti a laickou veřejnost, Orálna hygiena, Orálna hygiena I, II-III, IV, V, VI, Rádiológia 
v zubnej medicíne, Motivačný atlas, Parodontológia I, II, III, a další). Doc. MUDr. Eva 
Kovaľová, PhD. je držitelkou významných ocenění (Strieborná medaila 20 výročie 
Prešovskej univerzity, Ocenenie za 25 ročnú aktívnu prácu pre SKZL, Strieborná medaila PU 
v Prešove za zásluhy o rozvoj FZO PU v Prešove, ocenění za publikační činnostv r. 
2013/2014, Cena rektora za monografii v oblasti zdravotní vědy). 



 Dr. med. dent. Alica Kovaľová-Müller
• Vystudovala zubní lékařství na Universität Freiburg, kde také  

na Klinice čelistní, ústní a obličejové chirurgie získala roku 2013 
doktorát. Od tohoto roku pracovala v praxi Dr. Klause Birkenheiera v 
Giesingenu (Německo), kterou roku 2018 převzala.  

• Od roku 2011 přednáší v Německu i na Slovensku, je autorkou a 
spoluautorkou četných monografií a publikací.



doc. MUDr. Martin Starosta, PhD. 
• Roku 1991 dokončil studium stomatologie na LF UP Olomouc. Po atestaci ze stomatologie 

a posléze nástavbové atestace z parodontologie obhájil roku 1998 disertační práci na téma 
Nekariogenní defekty zubních krčků a v roce následujícím získal titul PhD.  

• Docentem se stává v roce 2005 po obhajobě habilitační práce na téma Regenerace 
parodontu. Je autorem mnoha původních vědeckých prací, přednesl řadu přednášek v 
tuzemsku i zahraničí na témata spojená s parodontologií a implantologií. Spolu s Dr. Ivo 
Markem je průkopníkem metody autotransplantace zubů v Česku a zastáncem 
interdisciplinární spolupráce.  

• Od roku 2019 je docentem na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze.



MUDr. Jan Streblov
• Vystudoval zubní lékařství na I. LF UK (2003) a v průběhu studia 

absolvoval studijní pobyt Erasmus na Univerzitě v Rostocku. Je 
autorem překladů několika knih z oblasti zubního lékařství. 

• Roku 2009 získal osvědčení Parodontologie u České stomatologické 
komory, v roce 2010 absolvoval Curriculum Implantologie u Německé 
implantologické společnosti.  

• Roku 2010 spolu s Dr. Martinem Tomečkem založil Dentální kliniku 
3DK, kde se věnuje zejména parodontologii, implantologii a 
interdisciplinární spolupráci.   
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