
 Jak nám může být dobře, i když se kolem dějí nedobré věci? 
 PhDr. Pavla Banýrová (psychoterapeut) 

Cílem tohoto příspěvku pro zdravotníky je náhled prožívání v různých a často nelehkých situacích v profesním a podobně 
pak i v soukromém životě. Po praktické stránce to znamená mj. rozšířit kompetence v oblasti sebereflexe a získat metody 
a nástroje pro změnu k lepšímu. Směřují nás otázky typu „V jakém kontextu se pohybuji? Co funguje a co ne? Jak přemýšlet, 
aby se věci změnily? Co pro to mohu udělat já a co okolí?“

Porozumět kontextu toho, co se (nám) děje a  jak na to reagujeme my i  ostatní je východiskem pro změnu, chápat 
neznamená pasivně se podřídit, ale lépe reagovat. Prodiskutujeme praktické způsoby, jak zvládat pocity, okolnosti 
a události, pozornost/reflexe věnovaná vlastnímu myšlení a přístupu je podmínkou dalšího posunu. 

Probírané oblasti se budou – kromě témat, která vznesou účastníci – zabývat také tématy „nenormální doba – nenormální reakce?“, přetížeností a vztahy 
na pracovišti, nastavení hranic u sebe i u pacientů, možnosti řešení konkrétních situací a krizových scénářů. 

Závěrem je vyšší porozumění tomu, jak přemýšlím, co říkám a dělám a jak to spolu souvisí. Slova tvoří myšlenky, a myšlenky tvoří realitu. Co tedy funguje 
a co ne? Můžeme měnit to, co nás vyčerpává a zařídit více toho, co nám pomáhá. 

Pracuje jako lektor klinicko-pacientské komunikace, v  posledních letech se věnuje i  systemickým pomáhajícím rozhovorům a  supervizím ve 
zdravotnických a školských zařízeních. Témata edukačních seminářů a projektů se pohybují od odborné profesní komunikace až po práci s pacientskými 
programy, individuální práce s klienty pak terapeutickým způsobem provází k objevení možností změny. Pavla Banýrová vystudovala pedagogickou 
fakultu Univerzity Karlovy, stážovala na univerzitě v  Durhamu ve Velké Británii, přednášela v  USA i  Evropě, kontinuálně se vzdělává v  systémovém 
myšlení, krizové intervenci a  metodice edukačních přístupů, současně přednáší i  na PedF UK, a  spolupracuje s  různými zdravotnickými zařízeními 
(Nemocnice Jilemnice, Rehabilitační nemocnice Beroun, RS centrum VFN, IKEM, Multiscan Pardubice atd.).

 Péče o jazyk 
 MUDr. Lucie Himmlová, CSc. (zubní lékář) 

Jazyk z pohledu západní versus tradiční čínské medicíny.
Diagnostika jazyka je důležitou a unikátní vyšetřovací metodou v TČM. Rozbor jazyka podá nejenom základní informace 

o tom, které oblasti těla jsou v nerovnováze, ale i mnoho informací o konkrétním druhu poškození. To, co se děje uvnitř 
organizmu, se odráží na velikosti, tvaru, barvě a povlaku jazyka. Pro diagnostiku jsou nesmírně důležité i útvary v podobě 
rýh, zvýrazněných cév a jakýchkoliv dalších anomálií. Na přednášce se seznámíte se základy diagnostiky jazyka a dostanete 
praktické tipy, jak tyto znalosti využít během své praxe.

• 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.

 Péče o jazyk 
 Bc. Jana Křepelková (dentální hygienistka) 

• 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.
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Přednášející



Přednášející

 Péče o jazyk 
 Ing. Martin Janouch (lektor TČM) 

• Absolvoval Biomedicínské a biokybernetické inženýrství na ČVUT a 1.LF UK.
• Následně pokračoval studiem Školy tradiční čínské medicíny při TCM Institutu a v Číně.
• Studoval koučink, komunikační metody, psychologii osobního rozvoje.
• V současnosti pracuje ve vlastním centru TCM a komunikační terapie SanTao v Českých Budějovicích.
 Na své cestě za poznáním jsem absolvoval Biomedicínské a biokybernetické inženýrství na ČVUT a 1.LF UK. To ale 

zcela neuspokojilo mé chápání vesmíru i fungování lidského těla. Proto jsem pokračoval dál studiem tradiční čínské 
medicíny v TCM Institut a v Číně, studiem koučinku, komunikačních metod, psychologie a osobního rozvoje. Veškeré toto poznání jsem později spojil 
v jeden uchopitelný celek a snažím se ho předávat dále. Mým hlavním cílem je, aby si každý našel svojí životní cestu a užil si ji v každé chvíli. V současnosti 
na mě můžete narazit v  centru TČM a  komunikační terapie SanTao v  Českých Budějovicích. Účastním se množství přednášek a  seminářů v  Čechách 
i  zahraničí, kde vystupuji jako přednášející i  nadšený posluchač. Občas se toulám ulicemi rodného města, občas cvičím Qi Gong a  medituji v  parku, 
nebo spokojeně sedím v čajovně. Pravidelně mě můžete potkat i v divoké přírodě Asie, která je mým druhým domovem. Celý můj život se koncentruje do 
přítomného okamžiku, celá definice mé osoby a životní pouti se dá shrnout do dvou slůvek: Já jsem.
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 Dentální hygienistka v Německu 
 Mgr. Tereza Teklá (dentální hygienistka) 

• Vzdělávací systém v Německu – obor Dentální hygienistka + porovnání s ČR
• Jaké jsou požadavky na DH v Německu + organizace práce
• Co je potřeba vyřídit před cestou do Německa/Jaké mít dokumenty
• Kde hledat zaměstnání
Vystudovala obor Dentální hygiena na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracovní kariéru měla možnost 

obohatit o  pětiletou praxi v  Německu, kde byla zaměstnána v  soukromé stomatologické praxi Zahnarztpraxis 
Adlershof v Berlíně. V roce 2018 se stala maminkou, což bylo důvodem jejího návratu do Prahy. Rodičovskou dovolenou si zpestřila studiem navazujícího 
magisterského oboru Veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které v minulém roce úspěšně ukončila.

 Zdravé zuby ešte pred narodením dieťatka 
 MDDr. Karin Ráczová (zubní lékář) 

Přednáška se věnuje podrobnému návodu starostlivosti o dětský chrup a to od objevení prvního zubu. Téma je přiblížení 
z pohledu zubní lékařky a dvojnásobné matky zároveň, která sama čelila velmi častému dětskému odporu vůči této činnosti.

Kromě objasnění nezbytných pomůcek, vám přednáška přinese mnoho užitečných rad, které mohou být při edukaci rodičů 
v ambulanci s prvními dětskými zuby velmi důležité. Abysme uměli rodiče motivovat k pravidelné a důsledné starostlivosti 
o  dětský chrup, musíme vědět, jakým těžkostem mohu doma s  děťátkem čelit. Zároveň mu musíme umět také pomoci 
v překonávání těchto překážek. Je mnohem jednodušší rodiče včas naučit prevenci zubního kazu, než se později snažit ošetřit 
u malého dítěte následky zubního kazu.

Od ukončení studia na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích v r. 2015 jsem pracovala v privátní zubní ambulanci v Lučenci. Poslední roky jsem na mateřské 
dovolené s dcerami. A právě starostlivost o jejich první zuby mě motivovala věnovat svůj volný čas vzdělávání rodičů ohledně starostlivosti o dětský 
chrup a  tak zvýšit povědomí prevence včasného zubního kazu nejmenších dětí. Rodiče vzdělávám pomocí, online kurzy a  článků zveřejňovaných na 
sociálních sítích.

Svoji osvětu jsem rozšířila také o motivaci kolegů z odborných kruhů, abysme společně našli cestu k včasné prevenci v pedostomatologii a předcházeli 
tak náročným ošetřením našich dětských pacientů.

 Dentální hygiena a hygienistka z pohledu legislativy 
 Bc. Karolína Lacinová (dentální hygienistka) 

Ačkoli je dentální hygienistka v ČR legislativně uznanou profesí a její kompetence jsou vymezeny příslušnou vyhláškou, dochází 
k  rozporům při aplikaci právních norem do praxe. Zatímco SÚJB klade ne příliš srozumitelné požadavky na zhotovování RTG 
dentálními hygienistkami, zákon tuto činnost hlouběji nespecifikuje. K obdobné kolizi dochází u aplikace infiltrační anestezie, 
která je, dle výkladu zákona, umožněna všeobecným sestrám, dentálním hygienistkám je však tato možnost zapovězena. Systém 
vzdělávání je nejednotný a neumožňuje rozšiřování kompetencí a vzdělávání v oboru narozdíl od vyspělých severských zemí, což 
stěžuje uplatnění absolventů ČR na evropském trhu práce. Přednáška je zaměřena jak na právní aspekty oboru DH a kompetence 
dentálních hygienistek v praxi, tak na evropské vzdělávací systémy a poskytování dentálně-hygienistické péče v zahraničí.

Vystudovala obor Dentální hygiena na Masarykově univerzitě v Brně a svou bakalářskou práci věnovala tématu Vývoj právního postavení oboru DH ve 
vybraných členských zemích EU. Předtím, než se rozhodla pro studium dentální hygieny, získala v oblasti zdravotnictví četné praktické zkušenosti během 
studia všeobecného lékařství na dobrovolných stážích v nemocnici na oddělení JIP, interny či plastické chirurgie. Ihned po úspěšném zakončení DH studia 
nastoupila do ordinace DentAurum, kde působila jako dentální hygienistka. Jelikož ji vždy zajímala ekonomika, právo a marketing ve zdravotnictví, rozhodla 
se pro navazující magisterské studium v oboru Management ve zdravotnictví na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, které právě dokončuje. Od roku 2021 působí 
v týmu firmy EMS jako koordinátor servisních aktivit a servisní podpora, kde plně využívá znalostí z odvětví dentální hygieny, tak i procesního řízení.



Přednášející

 Kalkulace ve stínu inflace 
 Ing. Adam Slabý (ekonom) 

Přednáška o ekonomickém minimu, jak správně nastavit ceny v době vysoké inflace, k čemu jsou minutové a cenové 
kalkulace. Jak probíhá cenová kontrola.

 Zakladatel, Institut medicínské ekonomiky 
Autor vystudoval Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v  Praze. V  praxi se zabývá finančním 

řízením soukromých podnikatelských projektů, ale i  jejich zákládáním, růstem, restrukturalizací nebo přípravou na 
prodej.

V medicínském sektoru působí skrze svou firmu Institut medicínské ekonomiky, s.r.o. (www.imek.cz), která poskytuje ekonomické služby a poradenství 
pro sou-kromé ordinace a mj. působí i jako poradní orgán při novelizaci legislativy týkající se cenové regulace zdravotních služeb.
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