
Přednášející

Consolata Pejrone absolvovala obor dentální hygiena na 
Universitě v Bostonu a od roku 1991 pracovala v nemocnici 
Veterans Administration Hospital a v dětské nemocnici pro 
tělesně a mentálně postižené děti. Věnovala se také osvětové 
činnosti o základní dentální hygieně převážně pro lidi bez 
domova.

Byla asistentkou laboratoře ve výzkumném centru dětské 
nemocnice v Bostonu, vedeném Dr. Davidem De Francem.

1992 – 1997 profesorka dentální hygieny na Univerzitě 
v Janově.

1996 – 1997 postgraduální studium v   oblasti veřejného 
zdraví a pedostomatologie na univerzitě v Miláně.

1999 – 2002 pořádání seminářů ve francouzštině na 
magisterském oboru parodontologie prof. Hitziga v Nice

2003 – 2004 studium magisterského programu „Preventivní 
zubní lékařství „ na univerzitě La Sapienza v Římě

2004 promoce na univerzitě v Janově s dosažením 
doktorského titulu v oboru dentální hygiena.

2005 – 2010 vyučovala na fakultě zubního lékařství v Janově 
klinickou praxi „Zubního lékařství“

2006 – 2016 členka fakulty dentální hygieny na Turínské 
univerzitě v Itálii.

Je poradkyní a klinickou koordinátorkou pro oblast EMEA pro 
společnost HuFriedy.

Je viceprezidentkou Národního výboru univerzitního diplomu 
pro zubní hygienu a regionální kulturní tajemnice Italské 
asociace dentálních hygienik (AIDI). Věnuje se přednáškové 
činnosti a spolupracuje na několika národních i mezinárodních 
vzdělávacích programech.

Dobrovolně pracuje v několika místních komunitách s dětmi, 
matkami, teenagery a imigranty.

Management odstranění zubního kamene
(teoretická přednáška)

Zaměříme se na nechirurgickou terapii parodontitidy pomocí 
ručních nástrojů a na instrumentální ošetření implantátů 
a protetických prací. Dozvíte se, jak se zorientovat v široké 
nabídce instrumentů a vybrat příhodný nástroj pro danou 
lokalitu. Zaměříme se na ergonomii manuálního ošetření – 
polohu ošetřujícího a pacienta, příhodně zvolený opěrný bod. 

V roce 1996 založil firmu Paur-Zdravotnická technika. 
Se svým týmem provádí kompletní návrhy a realizace 
stomatologických ordinací. Samozřejmostí je následný odborný 
servis. Naše činnost začíná společným návrhem, vytipováním 
vhodné techniky, vyřešením finančních záležitostí (splátky – 
leasing) přes realizaci případně dozor stavby až po závěrečnou 
instalaci techniky. Má za sebou více než 300 uskutečněných 
zubních ordinací po celé České republice. 

Legislativa a servis zdravotnických prostředků v ordinaci DH
(teoretická přednáška)

Seznámíme se s jednotlivými úskalími zákona č.268/2014Sb. 
o zdravotnických prostředcích. Jak ho v praxi dentální 
hygienistky nejlépe aplikovat. Řekneme si, jak vést dokumentaci 
k přístrojům, jak mají vypadat předávací protokoly, zaškolení 
obsluhy atd. Ujasníme si, kdo může provádět elektro revize 
zdravotnické techniky a pravidelné bezpečnostně technické 
kontroly. Vysvětlíme si, jak nejlépe pečovat o stomatologickou 
soupravu, kompresor a odsávání.

Promoval na Lékařské fakultě UK HK v roce 1996. 11 let 
pracoval na Stomatologické klinice HK jako asistent a odborný 
asistent na Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie. 
Byl garantem několika předmětů pregraduální výuky a aktivně 
se podílel na teoretické i praktické výuce studentů. Od roku 
2001 je externím spolupracovníkem a konzultantem Ústavu 
soudního lékařství v Hradci Králové a také soudním znalcem v 
oboru Stomatologie. Je autorem řady přednášek a kurzů u nás 
i v zahraničí. Od roku 2000 je členem Společnosti preventivní 
stomatologie a od roku 2009 certifikovaným instruktorem ITOP. 
Od roku 2001 na částečný úvazek pracoval jako specialista 
v soukromém zařízení D.C.M v Hradci Králové. Od roku 2010 
pracuje v ordinaci v Úpici. Od roku 2018 pracuje i v ordinaci 
Vysoká nad Labem.

Život je změna (ale bylo by fajn, kdyby k lepšímu)
(teoretická přednáška)

Každý chceme být v životě úspěšný, vybereme si profesi, 
která se nám líbí a doufáme v úspěch. Probereme si základní 
důvody, proč to tak nakonec většinou nedopadne a nezbytné 
předpoklady pro to, aby to tak nakonec dopadlo dobře. Zejména 
věčné dilema „zaměstnanec“ versus „sám svým pánem“. Tohle 
nám prostě ve škole zapomněli říct.

Dott. Consolata Pejrone
dentální hygienistka Martin Paur

MUDr. Petr Bednář, PhD.
Zubní lékař



Přednášející

Vystudovala obor Diplomovaný zubní technik. Studium 
dentální hygieny úspěšně ukončila na VOŠZ a SZŠ Alšovo 
nábřeží 6, Praha 1 v roce 2013, kdy se také stala členkou ADH ČR. 
Za svou dosavadní praxi nasbírala cenné zkušenosti v zubních 
ordinacích Alfadent, MDDr. Kristiny Vernerové, Canadian Medical 
Care, MUDr. Hvězdové, MUDr. Tasáryové, ÚKES a na ortodoncii 
u MUDr. Máchové a MUDr. Šváchové. Již šestým rokem přednáší 
pro první ročník na VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1. 
Neustále se vzdělává, pravidelně se účastní školících akcí a 
praktických workshopů.

Různé techniky ostření ručních nástrojů 
(workshop)

Prakticky si vyzkoušíme ostření ručních nástrojů pomocí 
pohyblivého či statického kamene a za použití fixačního svěráku. 
Probereme přístrojové ostření a ukážeme si možnosti ostření na 
různých typech přístojů. 

Jako všeobecná sestra pracovala dlouhé roky ve 
stomatologické ordinaci. Dentální hygienu vystudovala na 
Prešovské univerzitě v roce 2011. Následně si rozšířila vzdělání 
o Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. 
Věnuje se moderním trendům v ošetření v ordinaci dentální 
hygieny jako školitelka Swiss Dental Academy. Je dlouholetou 
členkou ADH ČR a Slovenské dentálnohygienické spoločnosťi. 
Pracuje jako dentální hygienistka v Santé Dents s.r.o. Chrudim. 
Ve svém volném čase se věnuje edukaci dětí v MŠ, ZŠ, dětském 
domově, neziskové organizaci Šance pro Tebe.

PACT - Využití foto-aktivní terapie v ordinaci dentální 
hygieny (workshop)

Fotoaktivní, také známá jako fotoradiační terapie zahrnuje 
použití fotoaktivní látky, která je za přítomnosti kyslíku  
aktivována po expozici světelného záření o specifické vlnové 
délce. Použití této terapie ve stomatologii se velice rozvíjí: 
léčba rakoviny dutiny ústní, léčba bakteriálních, mykotických, 
parazitárních a virových infekcí. PACT představuje inovátorský 
terapeutický přístup v managmentu biogfilmu v dutině ústní. 
Představíme si teoreticky i prakticky postup ošetření za pomocí 
této technologie.

Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující 
magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 působí jako nutriční 
terapeutka na 3. interní klinice, klinice endokrinologie a 
metabolismu, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze. V rámci 1. lékařské fakulty UK se 
podílí na výuce studentů, tvorbě studijních materiálů a zajištění 
odborné praxe. Je předsedkyní výboru Sekce nutričních 
terapeutů České obezitologické společnosti ČLK JEP a členkou 
výboru Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. 
Pátým rokem spolupracuje s Centrem Paraple, kde pravidelně 
vede nutriční workshopy a poskytuje individuální konzultace 
výživy klientům po poranění míchy. Je spoluautorkou několika 
odborných publikací z oblasti klinické výživy. Přednáší na 
odborných lékařských konferencích v ČR i v zahraničí.

Zdraví dutiny ústní i celého těla spolu úzce souvisí
(teoretická přednáška)

Životní styl typický pro dnešní společnost je spojen 
s nevhodnými stravovacími návyky, které podporují rozvoj 
nadváhy a obezity, cukrovky 2. typu a dalších civilizačních 
onemocnění. Nedostatečná pozornost je věnována vlivu těchto 
stravovacích návyků na stav dutiny ústní. Skrze dutinu ústní 
přijímá člověk potravu, a tak se od jejího stavu odvíjí i stav 
výživy. Zdraví dutiny ústní by tedy mělo být i v hledáčku nutriční 
terapeutky. V případě problémů s dutinou ústní, ať už se jedná 
o onemocnění dásní či zubní kaz, může docházet k zužování 
spektra konzumovaných potravin v důsledku vyřazování 
některých z nich a tím i k zhoršení kvality stravy. Nutričně 
nevyvážená strava potom dále prohlubuje problémy s dutinou 
ústní a vzniká začarovaný kruh. V přednášce budou představeny 
potraviny a stravovací návyky, které dutině ústní škodí nejvíce. 
Zároveň budou dány do souvislosti s faktory výživy, které mají za 
následek nárůst hmotnosti a které rovněž působí negativně na 
naše celkové zdraví. Dozvíte se, jaké změny ve stravování mohou 
vést jak ke zlepšení stavu dutiny ústní, tak i k redukci hmotnosti. 
Přestože se může zdát, že spolu tyto dvě oblasti nesouvisí, 
je tomu právě naopak. Přednáška se bude rovněž věnovat 
stravovacím návykům spojeným s profesí dentálních hygienistů 
a možnostem jejich ovlivnění.

Aneta Stryjová, DiS. 
dentální hygienistka

Mgr. et Bc. Michaela Zikmund 
dentální hygienistka

Mgr. Aneta Sadílková 
nutriční terapeutka



Přednášející

V roce 2009 promovala na Lékařské fakultě University 
Palackého v Olomouci. V letech 2009 – 2012 pracovala v Zubní 
praxi MUDr. Romany Turkové v Praze, kde získala první kontakt 
s oborem parodontologie. Od roku 2012 – 2014 pracovala 
v soukromé klinice Zubní praxe Mazur a Pšeničný, kde se 
věnovala rozšíření teoretických i praktických dovedností  
v oboru parodontální mikrochirurgie, implantologie  
a komplexní estetické rekonstrukce. Od 1. 7. 2014 vede 
vlastní zubní praxi KVDENT, kde se věnuje především 
parodontologickým pacientům. 

Parodontologie v každodenní praxi dentální hygienistky
(teoretická přednáška)

Úvodem si zopakujeme v krátkém přehledu parodontologické 
pojmy. Následně proberme iniciální fázi léčby parodontitidy 
ve spolupráci s dentální hygienistkou/stou. Na co by měla 
dentální hygienistka vždy myslet? Závěrem představím zajímavé 
kazuistiky ze své praxe, jimiž nabídnu nahlédnutí do základní 
problematiky tohoto oboru. 

Vystudoval obor Zubní lékařství na 1. LF UK. Na lékařskou 
fakultu nastoupil jako inženýr s praxí ve Škoda Auto takže dobře 
věděl proč jde tento obor studovat. Po skončení studia pracoval 
na stomatochirurgickém pracovišti. S kolegou založili ordinaci 
Dentes která má pobočky v Praze a severních Čechách. 

Zabývá se mikroskopickou stomatologií a implantologií.  
V roce 2009 s kolegou založil občanské sdružení Nechci 
kazy, které se zabývá osvětou a výukou čištění zubů. V letech 
2012/2013 vyučoval parodontologii na Soukromé vyšší odborné 
škole zdravotnické pro dentální hygienistky. V akademickém 
roce 2017/2018 vyučoval protetiku na 1. LF UK. Je členem 
ITI. Účastní se zahraničních implantologických kurzů a stáží. 
Dentální hygienu a parodontologii považuje za úplný základ 
nezbytný pro úspěšnou léčbu pacientů.

Péče o pacienta s implantáty a léčba periimplantitdy
(workshop)

Přednáška a workshop seznámí účastníky s problematikou 
preventivní péče o implantáty. Detailně prodiskutujeme 
jednotlivé kroky vyšetření tkání v okolí implantátů. Účastníci 
se naučí připravit lékaři podklady pro diagnostiku a návrh 
ošetření pacientů s mukositidou a periimplantitidou. Představím 
standardizovaný přístup spolupráce lékaře a hygienistky  
u pacientů s implantáty.

Centru komplexní péče Dobřichovice poskytuje rodinnou, 
párovou a individuální psychoterapii a psychologické 
poradenství. Je součástí týmu, který provádí psychosomatická 
vyšetření a zodpovídá dotazy k psychosomatickému vyšetření. 
Pracovala jako porodní asistentka a poté vystudovala 
jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF UK v Praze. 
V roce 2005 složila specializační zkoušku z klinické psychologie 
a získala tak osvědčení k samostatnému výkonu zdravotnického 
povolání v oboru klinická psychologie, později získala funkční 
specializaci v systematické psychoterapii. Dále pracovala jako 
klinický psycholog ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na 
klinice psychiatrické a také gynekologicko-porodnické, kde se 
zaměřovala na práci s onkologickými pacientkami, ženami  
s problémy s otěhotněním, ženami potrácejícími či těmi, kterým 
se narodilo dítě předčasně. Působila jako terapeut v programu 
vícerodinné terapie pro léčbu poruch příjmu potravy. Absolvovala 
pětiletý výcvik v hlubinně-dynamicky orientované skupinové 
psychoterapii, výcvik v Rodinné terapii psychosomatických 
poruch, kurs Práce s tělem v psychoterapii, kurs Práce s 
časovou osou, kurs Vícerodinné terapie. Je členkou České 
psychoterapeutické společnosti, České lékařské komory a členkou 
Evropské asociace pro psychoterapii.

Jak dobře a srozumitelně komunikovat s pacienty (workshop)

Cílem workshopu je probrat nejčastější komunikační 
problémy v ordinaci dentální hygieny a nabídnout účastníkům 
„Terapeutickou dohodu“ jako nástroj k dobré komunikaci  
s pacienty. Pracovat budeme s konkrétními tématy, která účastníci 
přinesou. Vzhledem k omezenému času workshopu prosím 
účastníky, aby se již s předstihem zamysleli nad konkrétními 
situacemi, se kterými se ve svých ordinacích v komunikaci 
s pacienty setkávají a zdají se jim být problematické.

MDDr. Kristina Vernerová
zubní lékařka

MDDr. Ing. Lukáš Kaloš 
zubní lékař

Mgr. Danuše Jandourková 
(psychologie CKP Roseta s.r.o. Dobřichovice)
psycholog a psychoterapeut

Lektorka Iyengar jógy od roku 1999, v posledních 
letech Spirální jógy. Jógu kombinuje se znalostmi různých 
typů pohybových terapií. Absolvovala certifikovaný kurz 
Spiraldynamik. Vyučuje učitele jógy v programu „Jóga v širších 
souvislostech“. Její způsob výuky je ovlivněn zájmem o jógovou 
filozofii a meditace.

Cvičení s prvky jógy zaměřené na chodidla a dolní končetiny
(workshop)

Cvičení bude zaměřené na uvědomování si nohou, jejich 
postavení a hybnosti. Dolní končetiny včetně chodidel mají vliv 
na celé tělo, na jeho posturu i celkový stav. Ukážeme si příklady 
možných cviků na zlepšení nožní klenby a některých častých 
obtíží chodidel jako je hallux valgus, ostruha patní kosti apod.

MUDr. Marcela Mikešová


