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poetického.
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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
12. – 13. 12. 2014

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech 
a zprávy o činnosti orgánů ČSK. 
Podrobné informace určené výhradně 
členům ČSK jsou zveřejněny na 
www. dent.cz v chráněném odkazu 
Jednání představenstva.
Na základě prosincového zasedání 
jsme ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, 
Ph.D., zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zz Zdravotní pojišťovny. V PSP ČR byl schvá-
len návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., 
předložený poslancem Hovorkou, dle kte-
rého cenové dodatky a smlouvy vstoupí 
v platnost až po jejich zveřejnění na we-
bových stránkách zdravotních pojišťoven. 
To lze předpokládat nejdříve v únoru. Pro-
to některé zdravotní pojišťovny připravi-
ly úhradové dodatky již začátkem prosin-
ce. Pokud byly podepsány do konce roku 
2014, nebude se na ně vztahovat uvedená 
novela zákona č. 48/1997 Sb. (poznámka 
redakce: dne 10. 12. návrh novely projed-
nal Senát PČR a vrátil ji Poslanecké sně-
movně PČR, tzn. že tato novela od 1. 1. 
2015 nebude platit).

Úhradové dodatky pro r. 2015, které 
byly dohodnuty mezi Zubohradem a VZP 
ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda 
a Revírní bratrskou pokladnou, byly již 
začátkem prosince zveřejněny na webové 
stránce Komory.
zz Koalice soukromých lékařů. KSL jednala 

25. 11. a 2. 12. o úhradách zdravotní péče 
v r. 2015 a vydala prohlášení s podstatnými 
argumenty proti zveřejňování smluv zdra-
votních pojišťoven s poskytovateli zdravot-
ní péče, které bylo zasláno všem senáto-
rům. 
zz Sněmy OSK. Jednotliví členové předsta-

venstva ČSK informovali o průběhu oblast-

ních sněmů, kterých se v průběhu IV. čtvrt-
letí 2014 zúčastnili.
zz Setkání představitelů profesních ko-

mor. Konalo se 3. 12. a za ČSK se zúčast-
nili dr. P. Chrz a dr. R. Houba. Na základě 
podnětu Exekutorské komory vydali prezi-
denti profesních komor odmítavé prohlá-
šení k omezování autonomie profesních 
samospráv, vměšování se do jejich vnitřní 
činnosti a oslabování kompetencí. 
zz Seminář pro studenty. Dne 10. 12. se 

dr. P. Chrz a Mgr. J. Slavík zúčastnili semi-
náře pro 5. ročník studentů zubního lékař-
ství LF MU v Brně.
zz Studentský kongres 2015. Na žádost 

prezidentky Sdružení studentů stomato-
logie ČR K. Křenkové udělil dr. P. Chrz 
záštitu prezidenta ČSK nad studentským 
mezinárodním kongresem International 
Dental Student Congress – IDSC 2015 
(5. – 8. 3. 2015).
zzMediální vystoupení. Dne 8. 11. hovořil 

dr. R. Houba v rádiu Frekvence 1 o bělení 
zubů a 30. 11. v pořadu TV Nova Střepi-
ny o zubní pohotovosti. Dr. P. Chrz hovořil 
10. 11. v pořadu ČT1 Černé ovce o ošetřo-
vání dětí a ve zpravodajství ČT1 dne 5. 12. 
o stížnostech pacientů. 
zzWebové stránky. Představenstvo na ná-

vrh pracovní skupiny pro webové stránky, 
ve spolupráci s dr. M. Švábovou a M. Jino-
chem, vybralo z obdržených nabídek fir-
mu, s níž bude uzavřena smlouva na vy-
pracování analýzy a tvorby základní struk-
tury nových webových stránek ČSK. 
zz Dentální amalgám. Dne 11. 11. bylo 

přednostům a vedoucím konzervačních od-
dělení stomatologických klinik zasláno e-
mailem stanovisko Vědeckého výboru pro 
vznikající a nově zjištěná rizika SCENIHR, 
které se týká bezpečnosti dentálního amal-
gámu a alternativních výplňových materi-
álů pro pacienta a uživatele, jež obdržela 
ČSK z MZ ČR. Stanovisko je pro informaci 
členům také zveřejněno na www. dent.cz.

zz Zahraniční činnost. 
 • Doc. J. Zemen informoval o činnos-

tech, zprávách a zpracovaných dotaznících 
z FDI a CED. 

 • Oslavy 25. výročí obnovení Polské ko-
mory lékařů a zubních lékařů se konaly 
5. – 7. 12. ve Varšavě. Za ČSK se zúčastnili 
dr. P. Chrz a dr. R. Houba.
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti re-

vizní komise informovala dr. M. Kraus Ko-
zumplíková a o činnosti ČR ČSK dr. L. Li-
berda.
zz Vzdělávání. 
 • Představenstvo se zabývalo prezenta-

cí návrhu věcné novely ŘCVZL, kterou 
zpracovala pracovní skupina pro vzdělá-
vání (dr. F. Al Haboubi, dr. R. Benko, dr. 
R. Houba, dr. J. Škrdlant, dr. J. Šváb) po 
svém jednání 30. 11. Paragrafové znění ná-
vrhu novely ŘCVZL bude předloženo k dis-
kusi na 63. jednání sněmu ČSK v květnu 
2015 a konečné paragrafové znění pak bu-
de předloženo ke schválení na 64. jednání 
sněmu ČSK v listopadu 2015.

 • Představenstvo projednávalo žádosti po-
dané VS ČSK týkající se Osvědčení odbor-
nosti, registrace vzdělávacích akcí a akre-
ditace pracovišť a žádosti o poskytnutí pří-
spěvku z Účtu klinik. 
zzWebinář. Uskutečnil se 3. 12. s doc. 

MUDr. Romanou Koberovou Ivančako-
vou, CSc., na téma „Ošetření dočasné 
dentice“. Kapacita přístupů byla naplně-
na. Záznam je zveřejněn v archivu we-
binářů na e-learningovém portálu (http://
moodle.apolenka.cz).
zz Pečeť ČSK. Bylo schváleno udělení li-

cence na užívání pečeti ČSK společnos-
ti Johnson & Johnson, s. r. o., na produkt 
ústní voda Listerine® – Professional Fluo-
ride Plus. Společnosti dm drogerie markt, 
s. r. o., ČR, byla prodloužena licence 
na užívání pečeti ČSK na projekt Veselé 
zoubky.

●  ReGULAČNí POPLATKy 
S účinností od 1. ledna 2015 jsou zrušeny všechny regulační 
poplatky s výjimkou regulačního poplatku za využití lékařské 
pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní 
lékařství (podrobně viz Právní poradna na str. S8). 
Příjmy za zrušené regulační poplatky budou poskytovatelům 
zdravotní péče kompenzovány prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven. Úhrady se uskuteční formou vykázání kódu 
09543 podle dosavadní metodiky. Pro r. 2015 je stanoven 
limit odpovídající počtu vykázaných kódů 09543 v r. 2013. 
Nové praxe se musí se zdravotními pojišťovnami dohodnout 
individuálně, úhradová vyhláška to neřeší.

●  ÚHRADOVá VyHLáŠKA 
NA ROK 2015

Dne 23. 12. 2014 byla ve Sbírce zákonů 
(částka 129) zveřejněna vyhláška č. 324/2014 Sb. 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro rok 2015.
Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných 
poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná 
regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 
k této vyhlášce.
Úhradová vyhláška je dostupná na webových 
stránkách MZ ČR a na www.dent.cz
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z revizní komise ČSK

HARMONOGRAM 
JeDNáNí A VyBRANýCH 
AKCí ČSK V ROCe 2015
naleznete na www.dent.cz
(sekce Pro členy)

INFORMACe Z JeDNáNí  
RK ČSK 12. 12. 2014

Revizní komise ČSK se na posledním 
zasedání v roce 2014 zabývala 
běžnou agendou a stížnostmi.

K běžné agendě patřila evidence za-
sílání ekonomické a správní dokumen-
tace z oblastí, plnění rozpočtu ČSK za 
měsíce 1–10/2014. 

Podstatnou část jednání se revizní ko-
mise zabývala studiem stížností, které 
sice byly zaslány do centra ČSK, ale pří-
sluší a jsou dále přeposlány jednotlivým 
RK OSK. I z tohoto zlomku lze usoudit, 
že počet stížností výrazně vzrostl, a tím 
spíše je na orgánech OSK, aby je urych-
leně vyřizovaly. Neustále se nám nedaří 
navázat bližší spolupráci s RK OSK Pra-
ha 1, která má také nejvíce dlouhodobě 
neřešených stížností. 

Pokud se týká obsahu stížností celko-
vě, jde hlavně o finanční neshody mezi 
pacientem a ošetřujícím (plně nebo čás-
tečně hrazené vs. nehrazené výkony, ev. 
výrobky). Hodně práce dá zjistit, které 
OSK je možné, v případě uvedení pod-
jatosti, řešení stížnosti postoupit.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář 
(5. 2.). Informace o lektorovi, tématu 
přednášky a jak se do diskuse 
zapojit budou rozeslány e-mailem 
a zveřejněny v odkazu Aktuální 
informace na www.dent.cz
zz Setkání předsedů OSK 

s členy představenstva ČSK 
(30. 1. Praha, 6. 2. Olomouc)
zz Zasedání revizní komise ČSK (13. 2.)
zz Zasedání představenstva ČSK 

(13. – 14. 2.)

Informace z lednového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 2/2015.

ZASeDALA VěDeCKá RADA ČSK

Na fotografii z prosincového jednání v Apolence jsou členové vědecké rady ČSK (zleva) 
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. Luboš Steklý, doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., 
MUDr. Jiří Petr, doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. 

Zasedání vědecké rady ČSK řídila její předsedkyně doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. 
(vpravo). Vlevo jsou členky tohoto poradního orgánu prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., 
MBA, a MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.,

Vědecká rada ČSK, která je poradním 
orgánem představenstva Komory, se 
sešla k pravidelnému jednání v pátek 
12. prosince 2014 v Apolence.

Po informacích za uplynulé období 
a kontrole úkolů z předchozího zasedá-
ní se vědecká rada, za účasti prezidenta 

ČSK MUDr. Pavla Chrze, zabývala kri-
térii pro zápis do seznamu znalců ČSK, 
problematikou postgraduálního vzdě-
lávání v parodontologii, úrovní profes-
ních zkoušek a vedení zdravotnické do-
kumentace. 

Redakce

NOVINKy Ve VZDěLáVáNí ČSK
●  KURS KPR 
Kurs Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní 
praxi je od 1. 1. 2015 povinný kurs pro zubní lékaře, kteří se zařadí 
do rozšířené odborné přípravy nebo kterým začne nový vzdělávací cyklus 
pro obnovení Osvědčení odbornosti PZL parodontolog, PZL pedostomatolog 
a PZL stomatochirurg.

●  OSVěDČeNí ODBORNOSTI PZL PeDOSTOMATOLOG
Představenstvo schválilo náhradu předepsaných tematických kursů pro 
TeOReTICKOU přípravu praktický zubní lékař pedostomatolog, které 
nemohly být pro nedostatek zájemců realizovány:

 •  Téma č. 1 lze nahradit tématem č. 4 z předepsaných témat náplně 
rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodontolog.

 •  Téma č. 7 lze nahradit tématem č. 5 z předepsaných témat náplně 
rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař stomatochirurg.

 •  Účast na předepsaných tématech č. 2 – 6 lze nahradit absolvováním 
10 pracovních dnů stáží na akreditovaném pedostomatologickém pracovišti.

Upozorňujeme, že požadavky na praktickou přípravu (rozsah předepsaných 
stáží) se nemění.
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PříPRAVA PROGRAMU PDD 2015
Pražské dentální dny 2015 budou již 18. ročníkem 
tohoto mezinárodního kongresu pořádaného Českou 
stomatologickou komorou.

Na zasedání dne 24. 11. 2014 se odborný výbor kon-
gresu věnoval přípravě obsahové náplně PDD 2015. Pod-
le loňského vzoru bude kongres opět dvoudenní a před-
nášky ze všech oblastí zubního lékařství budou zaměřeny 
k hlavnímu tématu, kterým je Problematika horního la-
terálního úseku chrupu. Jednotlivé tematické bloky vždy 
zakončí panelová diskuse. 

O konkrétním programu PDD 2015 a dalších akcích 
pořádaných v rámci kongresu budeme průběžně informo-
vat v časopise LKS a na www.dent.cz.

Kongresové oddělení ČSK

Na fotografii ze zasedání odborného výboru PDD jsou zleva 
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., 
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, předseda, MUDr. Daniel 
Svoboda, Ing. Hana Štěpánková, vedoucí kongresového oddělení 
ČSK, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Jiří Škrdlant.

8. – 9. 10. 2015, Praha, Národní dům na Vinohradech
18. ročník mezinárodního kongresu ČSK

TéMA: PROBLeMATIKA HORNíHO LATeRáLNíHO ÚSeKU CHRUPU
Odborný program:

 z Program pro zubní lékaře

 z Program pro sestry 
a dentální hygienistky

 z Posterová sekce

Aktivní účast

Odborný výbor vyzývá autory, aby přispěli svými sděleními, zejména kazuistikami 
z kterékoli oblasti zubního lékařství, do odborného programu PDD 2015. 

Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2015. 

Formulář pro abstrakt a podrobné pokyny si vyžádejte v Kongresovém oddělení ČSK 
nebo jej najdete na webových stránkách ČSK: www. dent.cz

Světová organizace zubních lékařů 
FDI připravuje na 20. března 2015 
oslavy již osmého ročníku Světového 
dne orálního zdraví (World Oral 
Health Day – WOHD). K oslavám se 
i letos opět připojí ČSK.

V loňském roce FDI poprvé nabídla 
účast na oslavách i České stomatologic-
ké komoře, která připravila ve spoluprá-
ci s partnery řadu produktových akcí 
a mediálních vystoupení. 

Komora vnímá tuto iniciativu FDI ja-
ko jednu z možností propagace význa-
mu prevence, správné ústní hygieny 
a zdravých stravovacích návyků, proto 
se i v roce 2015 do oslav aktivně zapojí. 
V současné době probíhají setkání s ge-
nerálními partnery WOHD ke koordina-
ci aktivit organizací a společností, které 
se budou na oslavách podílet. Společ-

ně připravujeme vystoupení zubních lé-
kařů v celoplošných i regionálních te-
levizních a rozhlasových studiích, sle-
vové akce pro veřejnost a zábavnou fo-
tografickou soutěž na sociálních sítích. 

Propagaci prevence chce ČSK věnovat 
celý týden, který bude zahájen tiskovou 
konferencí.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

20. BřeZeN: SVěTOVý DeN ORáLNíHO ZDRAVí

Kontaktní adresa:  Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK – „PDD“, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
tel.: +420 234 709 613, e-mail: stepankova@dent.cz



5LKS 1/2015

I dnes ráno některý
z Vašich pacientů
spláchl do umyvadla
jasný důkaz, že trpí
onemocněním dásní.

Zařaďte používání zubní pasty parodontax® mezi svá 
doporučení, a pomozte tak zastavit krvácení dásní.1,2

Reference:
1. Yankell SL, et al. J Clin Dent 1993;4(1):26–30. 2. Data on file, RH01530, leden 2013.
parodontax® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GlaxoSmithKline. CHCSK/CHPDX/0033/13
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reportáž

SPeCIALIZACe V ZUBNíM LéKAřSTVí  
V ZeMíCH eVROPSKé UNIe

Z mezinárodního workshopu ČSK
Praha 3. 10. 2014

Signelazer

Stefaan Van Damme

Maria-Hendrikastraat 13

B 1050 Brussel

Cher Monsieur, 

Feum dionsequis ea auguer amet, sim iriliquat dolenis dipismod exeros esed ming eugiam ametum vulluptatem 

ad ea facincil eu facin et in utat wisim num vel dolum dolor si ent lamet aliquis do ex et nulput autpat. Ut ut vulla 

faccum volent et lutpat la commod eugait acillum numsan utpate consequ amconse magna feum digna feumsan 

hendre dio od doloreet, volorer aesendit nulput ad tie conullan ullummy nullamet ing eugiat veliquisi.

Vulput vel utetuer sequamet veliquat velit wisl ullaoreet eugait veliquisisl utat. Landigna core dolobor ad tisl et num 

vel ipit vulla feumsan hendrem zzrit dui blam vel ulputat am aliquis molortie duisit ullutpat wis nulla am dipisl ex 

endre feu alit aut nos ero dolorpero odolore ent utat.

Piscin ut ilit acidunt nullaorper ipit esectet lutat prat et nibh exerit lum alit praestrud del duisl dolor illa acillam ve-

liquipsum vel dolore tat. Ut ea facil er atie dolum doluptat ea feu facidunt lum iriusciliqui blaorem veliscipsum qui 

tem in etue.

Dolor iliqui eum ip etue dolor sum quip et nim vel iuscidunt ullan vullandre tem dolore vel duisi te consecte dolortio 

odit prat. Obore conseni ssequam consed tem ipisl doloreetum eum init nos eum quat, commod te magna feugait 

vulputpat nisismodigna con vel dio consequat ullan hendiam, sim quam quat. Rit la feum ipsusci exeros nulput 

ipsumsan henim vel ut ullan hent luptat  digna augue feugue eugiating eugiat ulla alisl dolortin vullutpatet nim ip 

ex et lor inci tat praestis at.

Stefaan Van Damme
Communications

Bruxelles 21-10-2005

Objet : Feum dionsequis ea auguer amet, sim iriliquat dolenis dipismod.

ref. : 12/2006/AAJC

Avenue de la Renaissance, 1
B - 1000 Bruxelles

T +32 (0)2 736 34 29
F +32 (0)2 735 56 79

info@eudental.eu
eudental.eu

Avenue de la Renaissance, 1

B - 1000 Bruxelles

T +32 (0)2 736 34 29

F +32 (0)2 735 56 79

info@eudental.eu

eudental.eu

Avenue de la Renaissance, 1

B - 1000 Bruxelles

eudental.eu

Mary van Driel
Director of Communications

mary.vandriel@eudental.eu

T +32 (0)2 736 34 29

F +32 (0)2 735 56 79

Součástí kongresu Pražské dentální dny (PDD) 
je v posledních letech pravidelně i mezinárodní 
workshop zaměřený na některý z aktuálních 
problémů zubního lékařství v členských státech 
evropské unie. Loňské jednání se konalo 
v Apolence, sídle ČSK, dne 3. října 2014 
a tématem tohoto setkání byla problematika 
specializací v zubním lékařství v zemích 
evropské unie.

Prezident CED dr. Wolfgang Doneus (vpravo) analyzoval příslušný 
článek směrnice EU o specializacích v zubním lékařství a detailně 
se věnoval situaci v Rakousku. Prezident Spolkové komory zubních 
lékařů (BZÄK) dr. Peter Engel (vlevo) upozornil, že za snahou 
o zavádění stále dalších specializací mnohdy stojí ekonomické zájmy 
případných organizátorů vzdělávacích cyklů.

K projednávanému 
tématu postupně 
vystoupili všichni 
delegáti jednotlivých 
evropských dentálních 
asociací. Za Estonsko 
hovořila dr. Piret 
Väli, Maďarsko 
reprezentoval prof. dr. 
István Gera, Ph.D.

Naši republiku na workshopu zastu-
povali představitelé České stomatolo-
gické komory (ČSK) MUDr. Pavel Chrz, 
MUDr. Robert Houba, Ph.D., a doc. 
MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., Slovenskou 
republiku prezident Slovenské komory 
zubních lékařů (SKZL) MUDr. Ján Ga-
šič a viceprezident MUDr. Matúš Ursí-
ny. Rakouskou komoru a zároveň i Ra-
du evropských zubních lékařů (Coun-
cil of European Dentists – CED) repre-
zentoval již tradičně její prezident dr. 
Wolfgang Doneus. Německo zastupo-

val prezident Spolkové komory zubních 
lékařů (BZÄK) dr. Peter engel, Estonsko 
prezidentka Estonské dentální asociace 
dr. Piret Väli, Maďarsko prezident Ma-
ďarské dentální asociace prof. dr. István 
Gera, Ph.D., a Polsko zástupce Krakov-
ské regionální komory dr. Dariusz Koś-
cielniak.

Problematika specializací v zubním 
lékařství v České republice je v tuto 
chvíli poměrně aktuální, protože Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR ustanovilo 
v souvislosti s přípravou strategie ino-

vace vzdělávání komisi pod vedením 
náměstka prof. MUDr. Josefa Vymaza-
la, DrSc., která má řešit systém specia-
lizačního vzdělávání v novele zákona 
č. 95/2004 Sb., ovšem spíše ve smys-
lu snížení počtu stávajících specializa-
cí ve všeobecné medicíně. V souvislos-
ti s připravovanými změnami stávající-
ho zákona zesílil tlak parodontologic-
ké a pedostomatologické společnosti na 
opětovné zavedení specializací v těchto 
oborech. Do roku 2004 u nás existova-
lo dvoustupňové vzdělání, kdy povinná 
byla pro všechny stomatology atestace 
I. stupně, na kterou navazovala již nepo-
vinná atestace II. stupně nebo nástavbo-
vé atestace z ortodoncie, protetiky, pa-
rodontologie, pedostomatologie či ma-
xilofaciální chirurgie. ČSK se ovšem ná-
vratu některých dřívějších specializací 
do současného právního prostředí obá-
vá, především z pohledu rizika omezení 
přístupu k některým výkonům pro léka-
ře bez specializace. Bylo tedy zajímavé 
vyslechnout názory zástupců profesních 
organizací z jiných států EU.

V členských státech EU v současnos-
ti existují v zubním lékařství jednotně 
specializace z ortodoncie a ústní, čelist-
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Hosty workshopu přivítali prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz (vpravo) a viceprezident ČSK 
MUDr. Robert Houba, Ph.D. (vlevo). Oba také uvedli podrobnosti o systému specializací 
u nás a o postoji ČSK k této problematice.

Aktivním účastníkem workshopu byl rovněž člen představenstva 
ČSK doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., (vlevo), který se zahraniční 
politice Komory dlouhodobě věnuje. Slovenskou komoru zubních 
lékařů (SKZL) zastupovali (zleva uprostřed) prezident MUDr. Ján 
Gašič a viceprezident MUDr. Matúš Ursíny, polské zubní lékaře 
dr. Dariusz Kościelniak (vpravo) z Krakovské regionální komory.

Panelovou diskusi se zájmem sledovali členové volených orgánů 
ČSK; na fotografii jsou MUDr. Jan Černý, MUDr. Milan Řezáč, 
MUDr. Jaromíra Banková a MUDr. Rudolf Jakl. Po pravici 
ředitelky Kanceláře ČSK RNDr. Marie Švábové je ředitelka 
Sekretariátu SKZL Mgr. Ingrid Herbertová, MPH.

ní a obličejové chirurgie (orální a ma-
xilofaciální chirurgie) vycházející z ev-
ropské direktivy 2005/36/EC, které jsou 
v zemích Unie vzájemně uznávány. Vý-
jimkou jsou Rakousko, Španělsko a Lu-
cembursko, které v zubním lékařství 
specializace podle výše zmíněné di-
rektivy nemají a ani je tedy neuznávají 
u lékařů z ostatních členských států. Ve 
většině zemí EU mají pacienti k těmto 
specialistům přímý přístup, v některých 
zemích, např. v Irsku, Itálii, Lotyšsku, 
Portugalsku, Slovinsku, Velké Británii či 
Švédsku však mohou pacienti specialis-
tu navštívit pouze na doporučení prak-
tického zubního lékaře.

Mimo současný jednotný systém 
existují v jednotlivých státech Evrop-
ské unie takzvané národní specializace, 
uznávané ovšem pouze v té které ze-
mi. Tyto národní specializace jsou vel-
mi rozmanité a mnohdy i nepřehledné. 
U nás to je například pouze specializa-
ce z klinické stomatologie pro pracov-
níky klinik, v některých zemích je jich 
ovšem více. 

V bohaté diskusi se zástupci jednot-
livých států navzájem informovali o si-
tuaci ve svých zemích, především v ob-
lasti zmíněných národních specializací. 
Ty jsou zajišťované buď státem, nebo 
odbornými společnostmi či komorami, 
jako například v Rakousku, kde komora 
vydává diplom z pedostomatologie, ge-
rostomatologie, ale i laserového zubní-
ho lékařství, hypnózy, aplikované kine-
ziologie a výživy. Poměrně složitý sys-
tém je ve Spolkové republice Německo, 
kde existuje národní specializace z ve-
řejného dentálního zdraví a další spe-

cializace se mohou lišit i v jednotlivých 
spolkových zemích (např. parodonto-
logie je uznávána pouze ve Westfálsku 
či specializace ze všeobecného zubní-
ho lékařství jen v Braniborsku). Mimo 
to v SRN například existují ještě externí 
magisterské specializační programy při 
vysokých školách.

Zahraniční účastníci workshopu vět-
šinou vyslovili výhrady k rozšiřování 
počtu národních specializací. Eston-
ská zástupkyně dr. P. Väli potvrdila na-
še obavy z omezení přístupu kolegů 
bez specializace k některým výkonům, 
dr. P. engel ze SRN také potvrdil mož-
né omezování kompetencí praktických 
zubních lékařů a poukázal na riziko 
zneužívání nadpočetných specializací 
k reklamním účelům lékařů. Slovenští 
účastníci upozornili na skutečnost, že 

v SR sice specializace z pedostomato-
logie byla přes nesouhlas komory pro-
sazena, ale v podstatě o ni není zájem 
– v současnosti je jejím držitelem pou-
hých šest lékařů. V podstatě jediným 
zastáncem rozšiřování specializací byl 
prof. I. Gera z Maďarska, který prosa-
zoval zavedení parodontologie jako tře-
tí celounijní specializace.

Závěrem je možné říci, že říjnový 
mezinárodní workshop byl velmi zají-
mavý a ukázal na značnou nejednot-
nost národních specializací uvnitř Ev-
ropské unie, kde největším problémem 
je jejich vzájemné neuznávání mezi 
jednotlivými státy Unie. 

MUDr. Robert Houba, Ph.D.
viceprezident ČSK
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odborné sdělení

Markéta Libánská 

Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

MUDr. Markéta Libánská v r. 1998 
ukončila studium na 1. LF UK Praha 
a nastoupila do pracovního poměru na 
I. stomatologickou kliniku LF UK a VFN 
v Praze. V r. 2001 složila atestaci I. stupně 
ze stomatologie a od tohoto roku působí na 
parodontologickém oddělení Stomatologické 
kliniky LF UK a VFN v Praze. Jejím 
zaměřením jsou onemocnění ústní sliznice, 
podílí se na teoretické a praktické výuce 
studentů LF UK. Od r. 2003 se podílí také na 
výuce studentů Soukromé VOŠ zdravotnické 
pro dentální hygienistky, s. r. o., v Praze 2. 
Je držitelkou Osvědčení odbornosti PZL 
parodontolog, které získala v r. 2011. 

Kontakt: Marketa.Libanska@vfn.cz 
 Stomatologická klinika 
 1. LF UK a VFN Praha 
 Kateřinská 32 
 128 08 Praha 2

O AUTORCe

GLOSODyNIe A STOMATODyNIe 
V DIFeReNCIáLNí DIAGNOSTICe

Přehledové sdělení

SOUHRN: Práce shrnuje současné poznatky o problematice 
gloso- a stomato- dynií. Pod pojem dynie nezahrnujeme jen 
primárně nepříjemné pocity, ale všechny stavy, kde na „prv-
ní pohled“ není jasná etiologie potíží v dutině ústní. Jedná 
se o onemocnění multifaktoriální, jehož jediným společným 
znakem je nepříjemný pocit v dutině ústní. Je velmi obtíž-
né stanovit nějakou klasifikaci či konkrétní jednotný postup 
vyšetření a terapie. Cílem práce bylo zaměřit se na rozlišení 
primární dynie od sekundární. K vyloučení nesprávně stano-
vené diagnózy z příčin, které by se mohly spolupodílet na 
vzniku a rozvoji dynie, bude vždy zapotřebí mezioborové 
spolupráce.
Klíčová slova: glosodynie, stomatodynie, syndrom pálení úst.

GLOSSODyNIA, STOMATODyNIA 
IN DIFFeReNCIAL DIAGNOSIS
Review article

SUMMARy: This article tries to summarize current knowledge 
about the matters of glosso- and stomato- dynia. The term of 
glossodynia does not include only primarily unpleasant feeling 
but also all states where "at first sight" there is not clear cause of 
the complaints in oral cavity. It is a multifactorial disease whose 
only common sign is the unpleasant feeling in oral cavity and, 
therefore, it is very difficult to set some classification or particular 
uniform procedure of examination and treatment. The aim is to 
concentrate on the diagnoses which are necessary to distinguish 
from primary dynia. To eliminate wrongly determined di agnosis 
which could participate in formation and development of dynia, 
interdisciplinary cooperation will always be needed.
Key words: glossodynia, stomatodynia, burning mouth syndrom.

LKS, 2015, 25(1): 8 – 15

ÚVOD
Stomatodynie je podle mezinárodní odborné společnosti 

(International Association for the Study of Pain) definována ja-
ko: Opakované nebo stálé nepříjemné pocity či bolesti v duti-
ně ústní bez zjevné lokální nebo celkové příčiny trvající déle 
než půl roku (1).

V současné době se stále častěji setkáváme s pacienty při-
cházejícími do ordinace s pocity palčivosti nebo bolesti v du-
tině ústní, které trvají delší dobu. Nejčastěji jsou obtíže loka-
lizovány v oblasti jazyka, proto je nazýváme glosodynie. Ne-
příjemné pocity však mohou být kdekoliv v dutině ústní (rty, 
dásně, tváře, nosohltan, patro) a pak hovoříme o stomatody-

nii. Pokud se jedná o stav, kde nemůžeme najít žádnou ob-
jektivní příčinu (2, 3), označujeme ho jako primární stomato-
dynie, resp. glosodynie. Léčba se odvíjí od diagnózy. Jestliže 
zjistíme příčinu, která palčivost nebo bolesti vyvolává, ať již 
patologické změny v dutině ústní či laboratorní nálezy vysvět-
lující obtíže pacienta, jde o sekundární dynii a v tomto přípa-
dě léčíme příčinu. 

Stomatodynii je možné chápat jako příznak společný řadě 
chorobných stavů (1, 2, 4, 5, 6). V odborné literatuře najdeme 
mnoho dalších výrazů, např. „burning mouth syndrom“ (BMS 
– pálení v dutině ústní), glossalgie, glossopyrrosis, orodynie, 
neurózy jazyka, ageuzie a dysgeuzie (2, 7, 4).
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Pro skupinu pacientů s glosodynií/stomatodynií je charakte-
ristický věk kolem 60 let. Postiženy jsou častěji ženy (8, 9) – 
zastoupení žen a mužů se pohybuje v poměru 3 : 1 až 16 : 1 
(5, 9, 10), proto se nabízí spojitost s hormonálními změnami 
(postmenopauzální syndrom). Muži jsou nejčastěji postiženi 
mezi pátým a sedmým decenniem (11) bez vztahu k hormo-
nálním změnám. Většinou se jedná o pacienty anxiózní, ne-
klidné a velmi často pod vlivem stresu (9). V dětském věku po-
dobné příznaky zatím nebyly popsány. 

První zmínky o glosodynii se datují již do poloviny 19. stole-
tí (2). Ve 2. polovině 20. století se problematice dynií věnoval 
prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc., jehož popis a klasifikace 
je nadčasová.

KLASIFIKACe
Klasifikace glosodynií a stomatodynií zatím není jednotná. 

Klasifikace dle Škacha rozděluje dynie na stomatodynie v šir-
ším a užším slova smyslu, v zahraniční literatuře se používá 
rozdělení na primární a sekundární formu. Obě klasifikace se 
však vzájemně překrývají.

Klasifikace dle Škacha (2, 8, 11) 
1. stomatodynie v širším slova smyslu
místní příčiny

 • mechanické dráždění
 • elektrogalvanické dráždění
 • chemické dráždění

celkové příčiny
 • karenční stavy
 • Sjögrenův syndrom
 • Plummerův-Vinsonův syndrom

2. stomatodynie v užším slova smyslu
 • dynie s psychogenní etiologií
 • dynie na podkladě aterosklerózy
 • dynie z příčin hormonálních
 • dynie při neuroanemickém syndromu

V zahraniční literatuře jsou dynie rozděleny na (1, 13, 14):
1. primární (v užším slova smyslu)

 •  neprokáže se žádný lokální nález, karence, 
celková choroba ani medikace

 •  většinou spojeny s neurologickým nebo 
psychickým postižením

2. sekundární (v širším slova smyslu)
 • komplexním vyšetřením objasníme vyvolávající faktor
 • prokázaná organická nebo léková etiologie

Cílem této práce je uspořádat možné příčiny stomatodynií/
glosodynií z hlediska místních (lokálních) a celkových faktorů 
a napomoci při stanovení diagnózy (Tab. I a II). 

LOKáLNí PříČINy, STAVy PůSOBíCí  
V OBLASTI DUTINy ÚSTNí

Úkolem zubního lékaře je vyloučit lokální příčiny a násled-
ně i organický původ obtíží (1, 2, 15) (Tab. I). Jde o faktory 
mechanické, chemické, dentální a parodontální, včetně zlo-
zvyků, ortodontických anomálií a galvanických proudů. V ně-
kterých případech se může jednat o alergickou reakci na po-
traviny či použité dentální materiály. 

Podle Balasubramaniama se mezi lokální faktory řadí poru-
chy salivace a onemocnění slinných žláz, poruchy chuti, po-
rucha ekosystému dutiny ústní původu mykotického, bakteri-
álního nebo virového, ale také další onemocnění sliznice duti-
ny ústní (1). Marino mezi lokální faktory řadí i poruchy tempo-
romandibulárního kloubu, sinusitidy, neuralgii trigeminu a re-
fluxní chorobu jícnu (12).

LOKáLNí PříČINy
Příčiny dentální, parodontální a ústní parafunkce

Dynie může být ovlivněna nedostatečnou ústní hygienou, 
parodontálními onemocněními, přítomností semiretinova-
ných a retinovaných zubů, cystických útvarů nebo karcinomu, 
též postavením zubů v zubním oblouku či artikulací. Vyloučit 
je třeba mechanické dráždění ostrými okraji zubů, popřípadě 
nesprávně zhotovenými a nevyleštěnými výplněmi nebo pro-
tetickými pracemi. Další příčinou bývají zlozvyky, jako je bru-
xismus, vkládání jazyka mezi zuby a přikusování sliznice du-
tiny ústní a dýchání ústy (1, 16). 

Prostředky používané při orální hygieně mohou mít také 
dráždivý účinek. Je třeba upozornit i na časté a agresivní čiš-
tění jazyka (např. škrabkou), užívání některých zubních past, 
ústních vod či jiných kosmetických a hygienických prostředků. 

Galvanismus
O elekrogalvanickém dráždění uvažujeme u nemocných, 

kteří si stěžují na kovovou pachuť v ústech a brnění jazyka. 
U takto postižených můžeme zjistit přítomnost různých den-
tálních slitin kovů. Za průkazný je považován pouze stav po-
hody následující po odstranění kovů a tím eliminace galvanic-
kých proudů. 

Lokální příčiny

Příčiny dentální, parodontální a parafunkce 
 • Mechanické dráždění
 • Parafunkce

Galvanismus

Alergické reakce
 • Dentální materiály
 • Potraviny

Poruchy chuti

Sicca syndrom
 • Hyposalivace
 • Xerostomie

Postižení ústní sliznice
 • Atrofie sliznice dutiny ústní
 • Orální lichen planus
 • Lingua geographica
 • Lingua villosa nigra
 • Lingua plicata 

Infekční onemocnění
 • Mykotická
 • Bakteriální
 • Virová

Jiné příčiny, stavy působící v oblasti dutiny ústní

Onemocnění temporomandibulárního kloubu

Sinusitis 

Dráždění v oblasti nervové soustavy
 • Neuralgie 
 • Sympalgie v oblasti n. trigeminus a n. glossopharingeus
 • Spondylóza krční páteře

Refluxní choroba jícnu

Tabulka I: Lokální příčiny, stavy působící v oblasti dutiny ústní
(upraveno podle R. Balasubramaniama a R. Marina)
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Galvanismus se nevyskytuje často (4), přesto galvanické 
proudy mohou u citlivých pacientů vyvolávat zdravotní po-
tíže ve smyslu dynií a souviset se vznikem patologických lézí 
(např. syndrom bílé plochy) na sliznicích dutiny ústní, nebo 
mohou být i příčinou celkových zdravotních potíží, např. bo-
lesti hlavy (2, 4, 9, 17). 

Je třeba zmínit studie dokládající, že galvanické proudy ob-
dobné intenzity je také možné naměřit u naprosto zdravých 
jedinců, kteří si na dynické obtíže nikdy nestěžovali (4).

Alergické reakce
V posledních letech přibývá pacientů, u kterých se vysky-

tují alergické reakce (9). Dutina ústní, včetně sliznice rtů 
a retní červeně, je prostředím, které je během života perma-
nentně vystaveno velkému množství látek s iritačním či sen-
zibilizačním potenciálem. K lokálnímu dráždění může dojít 
při nadměrném užívání dezinfekčních prostředků při domá-
cí péči o dutinu ústní (4). Velkou skupinu kontaktních aler-
genů tvoří esenciální oleje, které jsou součástí nejen zub-
ních past, ústních vod, ale i dentálních materiálů. Využívá se 
jejich antiseptických a mírných analgetických účinků a též 
aromatických vlastností (7, 9, 18). Nejčastěji je to skořice, 
ale také máta nebo eugenol a další potravinové přísady (ky-
selina citronová, propylen glykol, kyselina benzoová), aro-
matické látky a barviva. Dráždivé bývají i některé druhy ko-
ření (16). Pacienti často uvádějí reakci i na sycené minerál-
ní vody.

Mezi dentální materiály, které mohou vyvolat alergickou re-
akci, patří velmi diskutovaný alergen – rtuť, resp. soli rtuti, dá-
le dentální slitiny, plasty a otiskovací hmoty. K častým alerge-
nům řadíme i nikl, paladium, chrom, kobalt (9), polymethyl-
metakryláty a epoxidová činidla (1). Alergie se může projevo-
vat jak nejrůznějšími paresteziemi v dutině ústní, tak i sliznič-
ními eflorescencemi, nejčastěji lichenoidního charakteru (9). 
Důvodem výskytu stále častějších alergických reakcí v dutině 
ústní může být používání nových dentálních materiálů.

Někdy je třeba vyloučit toxickou reakci na preparáty pou-
žívané příliš dlouhou dobu nebo ve vysoké koncentraci (např. 
chlorhexidin). 

Snímatelné náhrady: Značný počet pacientů nosí akryláto-
vé náhrady bez nejmenších obtíží, i když u nich mohou být 
přítomny zánětlivě změny na sliznicích, a to v místě přímého 
kontaktu s protézou (2). Nejčastějšími původci jsou kvasinky 
(4). Není jasné, proč se za stejných podmínek u některých je-
dinců dynické pocity objeví, když jiní jsou zcela bez obtíží. 
Přičítá se to neuropatické a psychické dispozici (11). U akry-
látových zubních náhrad se v současnosti spíše předpoklá-
dá vliv mechanické iritace a parafunkcí než podíl alergické 
eti ologie (4). 

Poruchy chuti 
Mayerovi a kol., kteří se problematikou chuťového vjemu 

zabývali, se podařilo prokázat zvýšený chuťový práh na růz-
né koncentrace standardních chemických roztoků (sacharózu, 
natrium chloratum, acidum tartaricum, chininum hydrochlo-
ricum) u osob trpících stomatodynií, ale výsledky nebyly proti 
kontrolní skupině statisticky významné (1, 4, 11). 

S vyšším věkem pacientů, u kterých se setkáváme s dynic-
kými potížemi, je nutno zmínit involuční a zánikové jevy. Bě-
hem stárnutí dochází k úbytku senzorických a motorických 
schopností. V orofaciální oblasti postupně otupuje čich, rychle 
ubývá chuťových vjemů v důsledku atrofie houbovitých a hra-
zených papil jazyka a zmenšení počtu nervových zakonče-
ní percipujících chuť (19). Tím dochází k hypogeuzii – např. 
u karenční glositidy (2, 20).

Bolesti jazyka a poruchy chuti mohou být vyvolány také 
organickými změnami centrální nervové soustavy a cévními 
anomáliemi v oblasti hlavy a krku (4, 20). 

Následkem korových lézí a přerušení tractus solitarius do-
chází k úplné ztrátě chuti – ageuzii. Částečné vymizení chuti 
bývá při nervových lézích uložených periferněji. Také se vy-
skytuje u silných kuřáků, u lidí zvyklých na horkou, dráždi-
vou stravu a při sníženém vnímání čichových podnětů, např. 
při viróze (2, 20).

Ztráta chuti v předních dvou třetinách jazyka vzniká jako 
následek lézí chorda tympani nebo ganglion geniculatum. 
Nejčastější příčinou bývá zánět středouší, při němž dojde 
k poškození chorda tympani nebo n. facialis (2, 20). Ke vzni-
ku ageuzie může dojít i při herpes zooster oticus, kdy virus 
varicella-zooster vyvolá parézu n. facialis (2, 20).

Podněty pro chuťové vjemy mohou přicházet nejen z vněj-
šího, ale i z vnitřního prostředí organismu. Například při uží-
vání některých léků a jejich přítomnosti ve slině; dochází ke 
vzniku různých pachutí – dysgeuzie; jde o pocity hořka, slana, 
kovové či kořeněné chuti apod. (2, 20). Nejčastější příčinou 
nepříjemných chuťových vjemů bývá přítomnost různých ko-
vů v dutině ústní, které vyvolávají galvanické dráždění. Ale na 
kovovou pachuť si mohou stěžovat také pacienti při otravách 
těžkými kovy (např. rtuť, vizmut, arzen) (2). Po odstranění ko-
vů někdy obtíže vymizí, jindy naopak přetrvávají.

Nepříjemné pocity v dutině ústní mohou udávat rovněž pa-
cienti při některých zánětlivých onemocněních ústní sliznice, 
při hnisavém zánětu nosohltanu, při onemocnění žaludku ne-
bo při lingua villosa nigra (2, 20). 

Sicca syndrom
U pacientů s dynickými potížemi často diagnostikujeme xe-

rostomii. Suchá sliznice bývá citlivější (4), ovlivňuje stravovací 
návyky, hlas, chuť, adhezi zubních náhrad a zvyšuje náchyl-
nost k zubnímu kazu. Podílí se i na rozvoji některých infekcí 
v dutině ústní, zvláště kandidóz. Může tak negativně ovlivňo-
vat kvalitu života pacientů.

Pocit suchosti v dutině ústní nemusí být vždy vázán na sní-
žení slinné sekrece (3, 4, 6, 21, 22, 23). V ordinaci zubního lé-
kaře můžeme celkem snadno provést sialometrický test, hod-
notící salivaci kvantitativně – tzv. Škachův test, kterým objek-
tivně vyšetříme, zda pacient trpí nedostatečnou salivací, či se 
jedná pouze o subjektivní pocit bez klinického podkladu (9). 

Poruchy salivace tak představují pestrou medicínskou pro-
blematiku, k jejíž léčbě je zapotřebí spolupráce odborníků 
z více lékařských oborů (9).

Postižení ústní sliznice
Atrofie sliznice dutiny ústní. U pacientů v pokročilejším 

věku nalézáme atrofii sliznice dutiny ústní. Při histologickém 
vyšetření zjišťujeme úbytek drobných slinných žlázek. V dů-
sledku involučních pochodů se snižuje též sekrece velkých 
slinných žláz a dochází tak ke snížení salivace. Ubývá buněk 
a elastických vláken, přibývá kolagenního vaziva. Retní čer-
veň je ztenčená a vyhlazená, nalézáme zde často pigmento-
vé skvrny (19). 

Orální lichen planus. Postihuje sliznici dutiny ústní – tvářo-
vou a patrovou sliznici, jazyk, gingivu a rty. Subjektivně paci-
enti udávají pocit drsného povrchu sliznic, pálení, štípání až 
bolestivost, většinou doprovázené objektivním klinickým ná-
lezem. Etiopatogeneze onemocnění není známá. Předpokládá 
se imunopatologická reakce vyvolaná různými faktory. Orální 
lichen planus se řadí k syndromu bílé plochy a má více forem. 
Diagnózu stanovíme na základě detailní anamnézy, klinické-
ho vyšetření a (imuno)histologického nálezu (9).
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Lingua geographica. Jedná se o glositidu nejasné etiologie 
(2) s pravděpodobně familiární nebo vrozenou dispozicí orga-
nismu. Jako etiologické faktory bývají uváděny neuropatická 
konstituce, alergie a další lokální i celkové příčiny. Vyskytuje 
se poměrně často jak u dětí, tak i dospělých, a má řadu rozma-
nitých klinických obrazů (2). 

Lingua villosa nigra. Jde o hnědočerné zbarvení jazyka. Příči-
nou je nadměrné rohovatění nitkovitých papil a snížená de skva-
mace jejich epitelu. Tmavé zbarvení se připisuje bakteriím pro-
dukujícím pigment, nebo se může jednat o pigment exogenní-
ho původu. Dosti často se vyskytuje u kuřáků se špatnou ústní 
hygienou. Etiologie však není zcela jasná. Obvykle se uvažuje 
o spolupůsobení kvasinkové infekce a nejrůznějších antiseptik, 
zubních past, kosmetiky a některých medikamentů.

Lingua plicata. Rozbrázděná sliznice hřbetní strany těla ja-
zyka nejasné příčiny. Nejčastěji se uvádí rodinná dispozice. 
Vyskytuje se často u pacientů s psoriázou, Downovým syn-
dromem a u Melkersonova-Rosenthalova syndromu. Někteří 
jedinci pociťují zvýšenou citlivost až bolestivost jazyka při jíd-
le a při provádění ústní hygieny.

Infekční onemocnění
Vztahy mezi mikrobiálním ekosystémem dutiny ústní a lid-

ským organismem jsou většinou oboustranně výhodné. Jedná 
se o smíšenou mikrobiální flóru skládající se z bakterií, virů, 
kvasinek, prvoků, ale součástí mohou být i chlamydie a myko-
plazmata. Nacházíme zde jak kmeny aerobní, tak anaerobní. 
Některé mikroorganismy zjišťujeme pravidelně, jiné jen příle-
žitostně. Při poruše ekosystému v dutině ústní se často obje-
vují parestezie (4, 7). 

Bakteriální infekce dutiny ústní představuje narůstající pro-
blém v mnoha zemích. Populace stárne, přibývá pacientů s řa-
dou celkových systémových onemocnění a s rozsáhlou a pes-
trou medikací, čímž se zvyšuje riziko oportunních infekcí (9). 
Příčinou je nejčastěji podávání antibiotik a dlouhodobá aplika-
ce kortikoidů. Rovněž celkové choroby mohou narušit rovnová-
hu mikrobiálního osídlení dutiny ústní a tím potencovat rozvoj 
například kandidové infekce. Kvasinky je nutno považovat za 
podmíněné patogeny. Zejména Candida albicans má schopnost 
adherence na slizniční receptory a může vyvolat klinický obraz 
orální kandidózy (9). Důležitým faktorem může být i druhová 
specifikace rezistentních kmenů candidy jako Candida glabrata 
(6). Druhým nejčastějším patogenem je Aspergilus (9).

Orální kandidóza je poměrně častou oportunní infekcí úst-
ní sliznice, vznikající u dočasně nebo trvale disponovaných 
osob při narušení jejich obranyschopnosti. Klinický obraz 
slizničního postižení může být typický, tj. provázený tvorbou 
bělavých pseudomembrán, lpících na zarudlé sliznici, nebo 
atypický, manifestující se pouze erytémem ústní sliznice jako 
tzv. erytematózní kandidóza (akutní i chronická, tzv. atrofic-
ká forma) (9).

Zdrojem potíží v dutině ústní nemusí být vždy nutně pa-
tologické přemnožení orálních bakterií. Může se také jednat 
o osídlení nebo přestup infekce při chronických onemocně-
ních z dolních cest dýchacích, při zánětu středouší, chronic-
kých tonzilitidách, ale i o šíření kandidózy z dutiny ústní do 
jícnu a plic. V takových případech je lokální léčba neúspěšná 
a je nutná interdisciplinární spolupráce se specialisty z růz-
ných lékařských oborů (9).

JINé PříČINy, STAVy PůSOBíCí 
V OBLASTI DUTINy ÚSTNí
Onemocnění temporomandibulárního kloubu 

Do této skupiny je nutno zařadit bolestivé pocity v ústní 
dutině a v čelistech, jež jsou vázány na poškození čelistního 

kloubu traumatického původu nebo vadami skusu, které ve-
dou k dysfunkčním obtížím (2, 4, 19, 21). Onemocnění če-
listního kloubu způsobuje řadu symptomů, jako jsou bolesti 
hlavy, tinitus, závratě, neuralgiformní bolesti a glosodynické 
obtíže, a bývá označováno jako Costenův syndrom. Podobné 
symptomy jsou i při tzv. Trotterově syndromu, u něhož je na-
víc popisována hluchota a kontraktura čelistí a který je vyvo-
lán růstem tumoru v nasofaryngu (2, 4).

Sinusitis (rhinosinusitis)
Jde o zánětlivé onemocnění vedlejších čelistních dutin. 

Akutní sinusitida trvá 7 dní až 4 týdny. Nejvýraznějšími pří-
znaky jsou bolest hlavy, přítomnost patologické sekrece z no-
su, snížení čichové funkce, onemocnění obvykle bývá dopro-
vázeno horečkou. Chronická sinusitida trvá déle než 12 měsí-
ců a její příznaky nebývají příliš výrazné. Projevuje se trvalou 
patologickou nosní sekrecí a sníženou průchodnost dýchacích 
cest. Někdy může být provázena ronchopatií (chrápáním), pří-
padně zvýšenou teplotou, zejména navečer.

Dráždění v oblasti nervové soustavy
Neuralgie. V rámci diferenciální diagnózy je třeba zmínit 

primární neuralgii trigeminu (1), pro kterou je charakteristická 
vystřelující, záchvatovitá bolest. Typická je přítomnost spouš-
těcí zóny – trigger zone – a absence jiných poruch (čití, svalů 
apod.) v dané oblasti. Ve většině případů je bolest lokalizova-
ná jednostranně.

U sekundární neuralgie jsou bolesti dlouhodobější, mírněj-
šího stupně a rovněž záchvatovité. Neurologický nález proka-
zuje snížení čití a korneálního reflexu, bolestivé výstupy nervů 
apod. (2). Sekundární neuralgii provází diagnostikovatelný pa-
tologický proces. Často se jedná o kompresi nervu cévou nebo 
chorobným procesem či novotvarem v zadní jámě lební. Vy-
skytnout se může i po herpetické infekci, tzv. postherpetická 
neuralgie trigeminu. Příčiny mohou být i centrální – například 
infarkty mozkového kmene, RS (roztroušená skleróza) nebo 
Parkinsonova choroba.

Pokud sympatalgie naváže druhotně na neuralgii, vzniká 
kombinace příznaků obou těchto onemocnění (2).

Sympatalgie v oblasti n. trigeminus a n. glossopharingeus. 
Sympatalgie je atypická obličejová bolest typu neuralgie. Jed-
ná se o vegetativní projevy s převahou bolestivých příznaků. 

Při sympatalgii v oblasti nervus trigeminus jsou pocity lo-
kalizovány nejčastěji do hrotu jazyka nebo dásní (2, 19, 21). 
Sympatalgie v oblasti nervus glossopharingeus mají projevy 
lokalizovány v oblasti tonzil, na bazi jazyka a někdy vyzařu-
jící do ucha, nosu a šíje. Jindy pacient vnímá nepříjemný po-
cit cizího tělesa ve faryngu nebo chuťové pseudohalucinace. 
Objektivní nález prokazuje sekreční a vasomotorické poruchy 
(2, 19). Někdy může být přítomna chronická tonzilitis nebo 
hypertrofická tonzila lingualis (2). Podobné nepříjemné poci-
ty bývají popisovány při onemocněních středouší (neurinom 
akustiku) (2).

Spondylóza krční páteře. Spondylotické a prespondylotic-
ké zánětlivé změny mohou způsobit iritaci periarteriálního 
krčního sympatiku a dosáhnout prostřednictvím cév i oblasti 
trigeminu (2). Na základě chronického dráždění krčního sym-
patiku, při patologických změnách krční páteře a jejím poji-
vovém aparátu byl popsán vznik stomatodynie (2, 4, 19, 21). 

Refluxní choroba jícnu
Při refluxní chorobě jícnu dochází k návratu žaludeční kyse-

liny do dutiny ústní (1, 23). Hlavním příznakem je pálení žáhy 
(pyróza), což bývá spojeno s hořkokyselým pocitem v ústech, 
který může imitovat pocity při dyniích.
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CeLKOVé PříČINy 
Po vyloučení lokálních příčin dynií je nutno také vyloučit 

řadu celkových příčin, které nemají klinicky viditelný projev 
v dutině ústní, ale přesto pacienti subjektivně udávají potíže 
(Tab. II).

Situace je komplikovaná zejména u starších osob, u nichž je 
nutné počítat nejen s involučními změnami, ale i stoupajícím 
počtem systémových onemocnění (4, 24).

Laboratorní změny a nutriční deficity
Jako možná etiologie dynie se udává karence železa, zinku, 

kyseliny listové (vitamin B9), thiaminu (vitamin B1), riboflavi-
nu (vitamin B2), pyridoxinu (vitamin B6) a kobalaminu (vita-

min B12). Laboratorní vyšetření krve je tak základem pro sta-
novení změn hladin těchto látek v krvi (1, 2, 6, 7).

Hormonální nerovnováha a endokrinní poruchy
Dynii mohou vyvolávat i onemocnění související s poru-

chami endokrinního systému a metabolismu, zvláště dekom-
penzovaného diabetu mellitu, nebo onemocnění štítné žlázy 
vyvolávající další hormonální změny v organismu (1). 

Dynie z hormonálních příčin postihuje ženy v období kli-
makteria (19). Často se hovoří o tzv. postmenopauzálním syn-
dromu (9) nebo o klimakterických potížích (11). Vyskytují se 
též po gynekologických operacích, zvláště po hysterektomii 
a ovarektomii. Tento typ dynií bývá často kombinován s kan-
cerofobií (19). 

Vliv celkových onemocnění a jejich medikamentózní léčby 
Nežádoucí účinky léků

S dynickými obtížemi pacientů mohou souviset nežádoucí 
účinky léků užívaných např. při léčbě hypertenze (ACe inhi-
bitory = inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu) (1, 3, 
7, 19). Parestezie obličeje a jazyka mohou být vyvolány po-
dáním antiglaukomatik (diclofenamid), imunosupresiv (cyklo-
sporin) a cytostatik (9). Do této skupiny patří také řada dalších 
medikamentů, které způsobují suchost v ústech, např. antide-
presiva (tricyklická) (1), antihistaminika, diuretika, antiretro-
virotika nebo některá antibiotika (25).

Celková onemocnění
Ateroskleróza a hypertenze. Jakým způsobem se podílí atero-

skleróza na vzniku stomatodynií, není úplně objasněno (2). Pá-
lení v dutině ústní se nejčastěji přičítá následkům organických 
změn, a to jak centrálních, tak periferních, ale i funkčních (11).

Dynie na podkladě aterosklerózy mohou být kombinova-
né s hypertenzí (22). Jedná se pravděpodobně o trombotizaci 
drobných cév CNS. U hypertoniků jde o dráždění vegetativ-
ního nervstva (8, 19) a dynie tak bývají často prvním přízna-
kem hypertenze (19). Po terapii některými antihypertenzivy se 
u pacientů můžeme setkat s palčivými pocity v ústech bez ja-
kýchkoliv objektivně zjistitelných patologických změn. Po vy-
sazení léku (jeho záměně jiným typem) dochází ve většině pří-
padů k rychlé úpravě (19).

Neurologická onemocnění. Z neurologického hlediska jsou 
dynické potíže považovány za vegetalgie nebo sympatalgie (2, 
4, 21). Převažuje-li dráždění sympatických vláken vegetativní-
ho nervového systému, převládá pocit palčivosti až bolestivos-
ti. Jsou-li drážděna převážně vlákna parasympatická, nemoc-
ný pociťuje pachuti různých kvalit (2, 4, 19).

Onemocnění a poruchy imunitního systému. Imunodeficit-
ní a autoimunitní onemocnění postihující pojivovou tkáň, ja-
ko jsou například Sjögrenův syndrom nebo systémový lupus 
erytematodes, vyvolávají suchost v dutině ústní a s tím i vyš-
ší riziko vzniku kvasinkové infekce, která bývá také příčinou 
pálení v dutině ústní (1). Dalšími autoimunitními choroba-
mi, u kterých se mohou objevit dynické potíže, jsou pemfigus 
a pemfigoid (26). Také alergické reakce mohou být provázeny 
paresteziemi v dutině ústní i celkovými příznaky – únavou, 
bolestí hlavy, nadměrným pocením a nevolností (9).

Onemocnění a poruchy zažívacího ústrojí. Někdy je stoma-
todynie doprovodným symptomem postižení horního oddílu 
zažívacího ústrojí. Diagnosticky velmi cenným objektivním 
příznakem bývá atrofická glositis, bolavé ústní koutky a xe-
rostomie. Při vážném nedostatku železa, hypaciditě, anemii 
a ko ilonychii (lžičkovité nehty) mluvíme o tzv. Plummerově-
Vinsonově syndromu, kdy je pálení jazyka příznakem glositi-
dy (2).

Tabulka II: Celkové příčiny 
(upraveno podle R. Balasubramaniama a R. Marina)

Laboratorní změny a nutriční nedostatky

 • Karence železa
 • Karence vitaminů skupiny B, C, E
 • Karence kyseliny listové 
 • Karence zinku

Hormonální nerovnováha a endokrinní poruchy

 • Menopauza 
 • Změny v produkci hormonů štítné žlázy
 • Diabetes mellitus

Vliv celkových onemocnění a jejich medikamentózní léčby 

nežádoucí účinky léků

 • ACE inhibitory
 • Antiglaukomatika
 •  Imunosupresiva a cytostatika – protinádorová terapie 
s radioterapií

 • Tricyklická antidepresiva 
 • Antihistaminika
 • Diuretika
 • Antivirotika 
 • ATB

celková onemocnění

 • Ateroskleróza a hypertenze
 • Neurologická onemocnění, neuropatie a angiopatie
��Roztroušená skleróza
��Parkinsonova choroba
��Poškození hlavových nervů
��Diabetická periferní neuropatie

 • Onemocnění a poruchy imunitního systému
��Sjögrenův syndrom
��Systémový lupus erytematodes
��Pemfigus, pemfigoid
�� Imunodeficit (HIV)
��Alergie 

 • Onemocnění a poruchy zažívacího ústrojí
��Plummerův-Vinsonův syndrom
��Morbus Crohn

 • Nádorová onemocnění

Idiopatické příčiny

 • Oro-cervikální
 • Uro-genitální



13LKS 1/2015

Vznik glosodynií bývá též připisován změnám žaludečního 
chemismu. Tato skupina dynií je doposud nejméně objasněná. 
Uvažuje se o tzv. vago-sympatiko-trigeminovém syndromu ja-
ko o možné dráze vedoucí podráždění ze žaludku do oblasti 
trigeminu (2).

Nádorová onemocnění. Prvním příznakem maligního ná-
dorového bujení může být právě diskomfort v dutině ústní 
(6, 12). 

Idiopatické příčiny
Vzrůstá počet pacientů s bolestmi nebo pálením v dutině 

ústní, ale i v jiných oblastech lidského těla. Parestezie v dutině 
ústní může být spojena s jinými dyniemi. Jedná se o skupinu 
idiopatických dynií s predilekcí v orocervikální a urogenitál-
ní oblasti, jako je například vulvodynie. Význam a závažnost 
těchto spojení však dosud zůstává nejasný.

STANOVeNí DIAGNóZy
Ke stanovení správné diagnózy jsou nutné:
1. Podrobná anamnéza.
2. Důkladné stomatologické vyšetření, vyloučení lokálního 
dráždění, sicca syndromu.
3. Eliminace souvislosti s celkovými onemocněními a jejich 
medikací.
4. Rentgenologické vyšetření, případně histologie, PIF 
(přímá imunoflorescence), PCR (polymerázová řetězová 
reakce/Polymerace Chain Reaction), ELISA (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay).
5. Interní vyšetření gastrointestinálního traktu a krve, ORL, 
imunologické, endokrinologické, alergologické, neurologické 
a psychiatricko-psychologické vyšetření.

Jako návod lze použít informace uvedené v Tab. III – vyšet-
ření pacienta se stomatodynií – nebo upravený Scullyho algo-
ritmus (1, 8, 5, 6, 27) (schéma 1). 

TeRAPIe
Terapie stomatodynií je velmi obtížná a je založená na me-

zioborové spolupráci (8). Nemůže být univerzální, ale musí 
být přísně individuální vzhledem k variabilní kombinaci růz-
ných etiologických faktorů. Podaří-li se nám jednoznačně ur-
čit původ obtíží, je cílem ho odstranit. Základem terapie je te-
dy stanovit typ stomatodynie. 

Terapie bývá obvykle zaměřena na tlumení jednotlivých 
symptomů. Obecně je podmínkou úspěšného zvládnutí pro-
blému komplexní ovlivnění všech možných etiologických fak-
torů, které se nám podařilo diagnostikovat. Lze užít farmako-
terapii, psychoterapii, psychiatrické metody nebo fyzioterapii 
(1, 5). Metody lze mezi sebou vzájemně kombinovat. V rámci 
farmakoterapie se podávají vitaminy, minerály, hormony, látky 
s antimykotickým a antibakteriálním působením, kortikoidy, 
sialogoga, antihistaminika, analgetika a psychofarmaka. Léč-
ba může být lokální nebo celková (6).

Za základní metodu léčení primární stomatodynie či stoma-
todynie s psychogenním podkladem je považována psychote-
rapie. Pomáhá udržet nebo obnovit kompenzaci poruchy a je 
nutná u pacientů v životní krizi. Její plný efekt však nemůže-
me očekávat tam, kde vyvolávající příčina přetrvává, nebo je 
těžce odstranitelná. Psychoterapii je velmi často nutno dopl-
nit psychofarmaky, která ordinuje psychiatr, nebo dalšími léky, 
jež předepisuje internista. 

Alternativní způsoby ovlivnění stomatodynií rezistentních 
na farmakoterapii představují metody fyzioterapeutické. Je po-
pisována možnost elektrostimulace se současnou farmakote-
rapií nebo nasální novokainová iontoforéza (4).

ZáVěR
Kritéria pro diagnostiku stomatodynií/glosodynií nejsou jed-

notná. Terapie dynií je založená na mezioborové spolupráci. 
Při léčbě je hlavním úkolem zubního lékaře vyloučit organic-
ký původ obtíží a hlavně lokální příčiny. U pacientů se stoma-
todynií, kteří přicházejí do zubní ordinace již po celkovém 
vyšetření internistou, bývají obtíže často spojeny s problémy 
v oblasti psychické. 

Při zjištění příčiny je léčba kauzální. Léčení primární dynie 
je často velmi obtížné. Pacienta je nutno řádně stomatologic-
ky vyšetřit a seznámit s problematikou onemocnění, její příči-
nou a možnostmi odstranění palčivého pocitu v dutině ústní. 
Mnohdy je třeba řešit stresové situace, které pacienta sužují. 
Pacienti velmi často považují potíže za důsledek stomatolo-
gického ošetření nebo dokonce vyžadují stomatologické ošet-
ření (extrakci zubu). Vždy bychom se měli snažit najít příčinu 
společně a hledat možnosti ke zmírnění potíží, které lze dopo-
ručit na základě podrobné anamnézy a vyšetření.

Tabulka III: Doporučená vyšetření pacienta se stomatodynií

Stomatologické vyšetření

 •  Osobní anamnéza – celková onemocnění a onemocnění 
v dutině ústní (afty, herpetické infekce a jiné).

 •   Farmakologická anamnéza (léčba systémových 
onemocnění, prostředky a pomůcky orální hygieny).

 •   Anamnéza alergií (cílený dotaz na reakce na léky, chemické 
prostředky a potraviny).

 •   Návykové chování, závislosti.
 •   Sociální anamnéza.
 •   Stomatologická anamnéza.
 •   RTG vyšetření.
 •   Nynější onemocnění – typ, charakter bolesti, doba trvání, 
rušení spánku.

 •   Stav chrupu a dutiny ústní
��  Endodontická ošetření, retinované zuby, materiál výplní 
a jejich zhotovení
��   Hygiena dutiny ústní
��   Parodontopatie
��   Stav sliznic dutiny ústní a jazyka
��   Zubní náhrady
��   Ortodontické anomálie.

 •   Zlozvyky, artikulační změny, nedostatek místa pro jazyk 
nebo změny dané zubními náhradami.

 •   Poruchy chuti.
 •   Suchost v ústech.

Konziliární vyšetření

 • Mikrobiologie.
 •   Laboratorní vyšetření (železo, vitamin B12, zinek, 
krevní obraz, glykemie, virologie, HIV, syfilis a další 
vyšetření dle specializace).

 •   Imunologické, alergologické, revmatologické vyšetření.
 •   Vyšetření trávicího traktu.
 •   ORL vyšetření.
 •   Neurologické vyšetření.
 •   Endokrinologické vyšetření.
 •   Dermatologické vyšetření.
 •   Psychologicko-psychiatrické vyšetření.
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Schéma 1: Algoritmus diferenciální diagnostiky stomatodynií/glosodynií 
(upraveno dle Scully) 

Anamnéza 
Diagnóza

Objektivní nález

Pozitivní nález

Potíže přetrvávají 
 •  v plné míře
 • částečná úleva

 •  Psychoterapie  
kognitivní a behaviorální 
terapie

Kontrola a sumarizace dosavadních výsledků

Ošetření dle nálezu

Psychiatrické vyšetření

 • Antidepresiva
 •  Benzodiazepiny
 •  Kapsaicin
 •  Pimozid
 •  Laser
 •  Alfa-lipoová kyselina 

Negativní nález

Potíže odezněly
 • bez terapie

 • Kapsaicin
 •  Laser
 •  Alfa-lipoová kyselina 

Nález v dutině ústní – lokální příčiny

 •  Mechanická traumatizace a lokální dráždění 
dentálního původu

 •  Galvanismus

 •  Kontaktní alergie 

 •  Xerostomie

 •  Onemocnění sliznic
 -  Mapovitý jazyk
 -  Lichen planus, afty, HSV
 -  Erytroplakie 
 -  Virová onemocnění (postherpetická neuralgie)
 -  Atrofie sliznic DÚ

 •  Mikrobiologický nález 

 •  TMK, bruxismus, parafunkce 

 •  Sinusitis

 •  Karcinom 

Normální nález v dutině ústní – celkové příčiny

Karence zjistitelné laboratorním vyšetřením
 •  Glykemie, krevní obraz + diferenciál, FW, 
jaterní testy, ionty

 •  Vitaminy a minerály  
(B1, B6, B12, kys. listová, vit. E, C, Zn, Fe) 

 •  Alergie na kovy

Vyšetření 
 •  Interní vyšetření a medikamentózní léčba 
 •  Endokrinologické vyšetření – štítná žláza, estrogen 
 •  Neurologické vyšetření (Parkinsonova ch., neuralgie)
 •  Vyšetření chuti 
 •  ORL vyšetření
 •  GIT vyšetření – G-E reflux, m. Crohn 
 •  Imunologické vyšetření
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internetu. 

Kompletní vydání každého nového čísla LKS nyní najdete 
ve formátu PDF na portálu PUBLERO: www.publero.cz nebo 
www.publero.com.

Časopis LKS je na internetu dostupný vždy v týdnu, kdy vy-
chází tištěná verze konkrétního vydání, která nadále zůstává 
primární formou LKS (termín vydání je uveden v tiráži na první 
straně uvnitř časopisu).

zzVyHLeDáVáNí LKS V DATABáZíCH. Upozorňujeme, že 
oficiální a od roku 1991 registrovaný název časopisu je: LKS.

Jednoznačným vodítkem pro identifikaci časopisu v databá-
zích je číslo ISSN. LKS má ISSN 1210-3381.

LKS je indexován a excerpován například v těchto 
databázích:

 •  Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz)

 •  Česká národní databáze ISSN (www.techlib.cz) 
a Mezinárodní registr ISSN

 •  Ministerstvo kultury ČR – Evidence periodického tisku 
(www.mkcr.cz)

 • Katalog Národní technické knihovny (www.techlib.cz)
 • Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz)
 • Index Copernicus (www. indexcopernicus.com)

zz ReJSTříKy ČLáNKů Z LKS. Rejstříky článků zveřejněných 
v časopise LKS v letech 2002 – 2014 jsou zveřejněny ve formá-
tu PDF na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Podle základ-
ních tematických kategorií v nich najdete přehled hlavních 
statí s uvedením autora, čísla a strany LKS. Rejstříky slouží ke 
snadnému vyhledání článků, k nimž se potřebujete vrátit. 

Česká stomatologická komora, vydavatel
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ODBORNíKeM ČeSKé STOMATOCHIRURGICKé SPOLeČNOSTI

odborné téma

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH 
ČASOPISů PRO ČLeNy ČSK
Připomínáme, že Komora zajistila pro své členy předplatné a přístup 
k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů: 

zz  International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 
(ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK 
k zapůjčení v Apolence.

zz  International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 
(ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK 
k zapůjčení v Apolence.

zz  Journal of endodontics (ISSN 0099-2399)

zz  Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)

zz  Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)

Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je 
zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps 

Kancelář ČSK

Česká stomatochirurgická 
společnost (ČSCHS) zveřejnila 
na svých webových stránkách 
(www. stomatochirurgie.cz) 
informace o statutu Odborníka 
ČSCHS. Jedná se o vzdělávací 
program, který je určen pro 
praktické zubní lékaře – držitele 
Osvědčení odbornosti ve vybrané 
péči ve stomatochirurgii, členy 
ČSCHS. Zařazení do vzdělávacího 
programu je dobrovolné, slouží 
pouze jako prostředek ke zvyšování 
odbornosti zájemce a nezakládá 
nárok na žádné přímé výhody.

CíLeM Je ZVyŠOVáNí 
ODBORNéHO RůSTU 
ČLeNů ČSCHS

Vznik tohoto vzdělávacího programu 
vyvolala trvalá potřeba zvyšování od-
borného růstu členů ČSCHS. Cílem ne-
ní vytvářet další vzdělávací systém ja-
ko protipól atestace z orální a maxilo-
faciální chirurgie, ale umožnit členům 
ČSCHS kontinuální vzdělávání v oboru 
orální chirurgie se zaměřením na zvyšo-

vání teoretických znalostí a praktických 
dovedností, aniž by museli absolvovat 
dlouholetou přípravu na klinickém pra-
covišti při plném či většinovém pracov-
ním úvazku a následně atestovat.

NáPLň VZDěLáVACíHO 
PROGRAMU

Náplň vzdělávacího programu sestá-
vá z části teoretické a praktické.

Teoretická část zahrnuje absolvová-
ní předepsaných kursů a dalších vzdě-
lávacích akcí pořádaných ČSCHS, před-
pokládá se samostudium odborné lite-
ratury. 

Praktickou část představují stáže na 
pracovišti odborného garanta a na akre-
ditovaném lůžkovém pracovišti I. typu 
dle Řádu o celoživotním vzdělávání 
zubních lékařů ČSK. 

Další součástí odborné přípravy je 
požadavek na přednáškovou a publi-
kační činnost uchazeče. 

Po úspěšném ukončení programu 
před zkušební komisí uchazeč obdrží 
diplom Odborník České stomatochirur-
gické společnosti s dobou platnosti na 
10 let. Podmínky odborné přípravy jsou 
vymezeny ve schválené náplni vzdělá-
vacího programu.

Struktura vzdělávání je nastavena 
tak, aby vyhovovala požadavkům na 

odbornou erudici uchazeče a současně 
významně neomezila provoz jeho pri-
vátní praxe. Stejně jako v každém vzdě-
lávacím programu, i zde bude muset 
uchazeč vyvinout úsilí k osvojení cur-
riculem stanovených okruhů: pracov-
ní, duševní, časové i finanční. Na dru-
hou stranu je potřeba si uvědomit, že 
na zájemce o statut Odborník ČSCHS 
budou nejen při zkoušce, ale i v kaž-
dodenní praxi kladeny vysoké nároky 
jak po stránce teoretické, tak i praktic-
ké. Smyslem programu tedy není vy-
volat hromadnou honbu za dalším ti-
tulem, ale vychovat vyzrálé Odborníky 
ČSCHS s tolik potřebným, zdravě kri-
tickým nadhledem v oboru orální chi-
rurgie.  

PRINCIP  
DOBROVOLNOSTI

Je na každém z nás, zda přijmeme tu-
to výzvu ke zvyšování své odbornosti 
a vstoupíme do nově vzniklého vzdě-
lávacího programu, nebo se spokojíme 
jen se vzděláváním spojeným s pravi-
delným obnovováním Osvědčení od-
bornosti ve vybrané péči ve stomatochi-
rurgii. 

Za výbor ČSCHS
MUDr. Pavel Střihavka

Ano či ne?

ON-LINe  
ZADáVáNí INZeRáTů  
DO PříLOHy LKS 
Vážení čtenáři, kteří zadáváte 
inzeráty do Přílohy LKS (týká se 
všech kategorií rubriky Příležitosti), 
připomínáme, že už od loňského 
ledna jsme převedli zadávání 
inzerátů do Přílohy LKS výhradně 
prostřednictvím našeho on-line 
systému. 

Jednoduchý ON-LINe FORMULář 
najdete zde: 
• http://domino.dent.cz/prilezitosti
• www.dent.cz v odkazech: 
Příležitosti – inzerce v LKS  
Časopis LKS 

Redakce
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malé ilustrované repetitorium

DeNTOALVeOLáRNí CHIRURGIe
Lukáš Hauer 
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

Tématem letošního ročníku seriálu Malé ilustrované 
repetitorium bude dentoalveolární chirurgie, tedy 
problematika zase z jiného pólu zubního lékařství než 
v roce loňském. Repetitorium svým každoročním střídáním 
zajímavých témat z různých podoborů tak pomáhá skládat 
mozaiku informací užitečných v běžné praxi.

Ústní chirurgie se v posledních letech bohužel stává stále 
obávanější disciplínou našeho oboru. S pacienty s chirurgic-
kou problematikou se ovšem v našich ordinacích setkáváme 
poměrně často, ať již jde o ošetření bolesti, záchyt a léčbu zá-
nětu, cysty nebo jiné léze či o řešení stavu vzniklého v sou-
vislosti se zubním ošetřením. Ne vždy jde o situace, jejichž 
terapie spadá přímo do kompetencí praktického zubního lé-
kaře, některé stavy mohou být svízelně diagnostikovatelné 
i pro zkušeného odborníka. Naše role v diagnostice takových 
případů, v jejich léčbě či ve včasném rozhodnutí o odeslání 

pacienta na specializované pracoviště je tím snazší, čím více 
znalostí o dané problematice máme. Takové znalosti, zejména 
u stavů s méně obvyklým vývojem, si osvojíme nejlépe na pří-
kladech drobných kazuistik, jaké prezentuje právě Malé ilu-
strované repetitorium. 

Proto jsme pro letošní rok s kolektivem autorů připravili sé-
rii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycují-
cích případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může se-
tkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné 
pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažněj-
ší. Soustředili jsme se zejména na ty stavy, které mohou svým 
vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, ne-
jasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo 
znamenají riziko možných komplikací.

Za autorský kolektiv MUDr. Robert Houba, Ph.D.

NOVé TéMA MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA PRO ROK 2015

TeST 1
Na Stomatologickou kliniku LF UK a FN 

v Plzni byla ORL lékařem doporučena 58le-
tá žena pro suspektně maligní nádor tvr-
dého patra. Jednalo se o obézní pacientku 
s di agnózami: dětská mozková obrna, hiá-
tová hernie, dyspepsie horního typu, mikro-
cytární hypochromní anemie smíšené etio-
logie, diabetes mellitus 2. typu léčený pouze 
dietními opatřeními a chronická obstrukční 
plicní nemoc. Pacientka užívala jako svoji 
chronickou medikaci kyselinu acetylsalicy-
lovou, furosemid, spironolakton, alopurinol, 
salbutamol, ipratropium bromid a omepra-
zol. Udávala alergickou reakci na Novalgin 
a popírala abusus jakýchkoliv látek. Ostatní 
anamnéza byla nevýznamná. 

Pacientka si asi před třemi dny jazykem na-
hmatala defekt na tvrdém patře, který byl ne-
bolestivý a postupně se zvětšoval. Negovala 
jakékoliv předchozí trauma v dané oblasti. 

Při klinickém vyšetření jsme extraorálně 
zjistili fyziologický nález, lymfatické uzliny 
krční nebyly hmatné. V dutině ústní byl ne-
sanovaný chrup a známky malhygieny. Na 
tvrdém patře vpravo, v dorzální třetině blíže 
střední čáry, byl patrný vřed s nekrotickým 
středem velikosti cca 2 x 1,5 cm se zarudlý-
mi mírně elevovanými okraji, ale bez jaké-
koliv hmatné indurace. Symetricky na druhé 
straně tvrdého patra bylo přítomné palpačně 
měkké vyklenutí kryté zarudlou sliznicí bez 
trofických defektů (obr. 1). 

Otázky:

1.  O jakou lézi se s největší pravděpodobností jedná? 

2.  Jaká je diferenciální diagnostika takto vyhlížejících lézí? 

3.  Je nutno doplnit další vyšetření? Pokud ano, tak jaká?

4. Jaká je terapie?

Obr. 1: Léze tvrdého patra zjištěné při intraorálním vyšetření. 
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Obr. 2: CBCT koronární řez. Šipkou je v místě vředu označena 
intaktní kost patra. V obou čelistních dutinách, především 
bazálně, je patrná hyperplastická sliznice, velmi pravděpodobně 
odontogenní etiologie. 

Obr. 3: CBCT sagitální řez. Šipkou je v místě vředu označena 
intaktní kost patra.

TeST 1 – řeŠeNí
Ad 1: Jedná se o synchronní bilate-

rální nekrotizující sialometaplazii pat-
ra (vpravo ve stadiu ulcerace, vlevo bez 
trofického defektu sliznice). Tyto benig-
ní, spontánně se hojící léze jsou vzác-
ným zánětlivým a nekrotizujícím pro-
cesem postihujícím malé i velké slinné 
žlázy a jim podobné žlázy horního ae-
rodigestivního traktu (1, 2). Nejčastější 
lokalizací je právě tvrdé patro (58 % pří-
padů, v cca 12 % případů bilaterálně) 
(2). Etiopatogeneze onemocnění je ne-
známá, velmi pravděpodobně se jedná 
o ischemickou nekrózu (infarkt) tkáně 
slinné žlázy. Jako predisponující fakto-
ry jsou popisovány: infekce horních cest 
dýchacích, radioterapie, trauma (včetně 
chirurgického výkonu v dutině ústní, 
orotracheální intubace, traumatizace 
snímatelnými zubními náhradami aj.), 
dále pak chemické faktory (např. gast ro-
esofageální reflux, kouření, abusus ko-
kainu aj.) a konečně kombinace mecha-
nických a chemických faktorů (např. lo-
kální anestezie na patře s anestetikem 
s vazokonstrikční přísadou, bulimie) (1, 
2). Nekrotizující sialometaplazie se vět-
šinou prezentuje jako bolestivé, rychle 
progredující lokalizované zduření, kte-
ré nikdy nevzniká v oblasti střední čáry 
patra a které následně v horizontu dnů 
až týdnů ulceruje (ne vždy). Postiženy 
jsou pouze měkké tkáně, kost bývá in-
taktní (1, 3). Histologicky jde o koagu-
lační nekrózu žlázových acinů s uvol-
něním mucinu do okolí a vznikem zá-
nětlivé reakce (granulační tkáň, chro-
nický zánětlivý infiltrát). Později dochá-
zí k dlaždicobuněčné metaplazii z vý-
vodů a často i pseudoepiteliomatóz-
ní hyperplazii povrchového epitelu. Je 

však zachovaná lobulární struktura žlá-
zy a přítomná pouze benigní jaderná 
morfologie (1, 2). 

Podobnou diagnózou je subakutní 
nekrotizující sialoadenitida, která se liší 
především tím, že nedochází k ulceraci 
lézí, histologicky je přítomná minimální 
nebo žádná metaplazie duktálního epi-
telu a ke zhojení dochází v kratším ča-
sovém intervalu (2 – 3 týdny). Proto ně-
kteří autoři považují subakutní nekroti-
zující sialoadenitidu za časné stadium 
nebo minimální formu nekrotizující 
si alometaplazie (4).

Ad 2: Při diferenciální diagnostice po-
mýšlíme na salivární karcinomy z ma-
lých slinných žláz, dlaždicobuněčný kar-
cinom, extranodální nehodgkinské lym-
fomy, mukormykózu, syfilis, tuberkuló-
zu, Wegenerovu granulomatózu, perfo-
raci patra při abusu kokainu, Willigerovy 
nekrózy (1, 2). 

Nekrotizující sialometaplazie imitu-
je zhoubné nádory dutiny ústní nejen 
klinicky, ale i histologicky (dlaždicobu-
něčný karcinom a mukoepidermoidní 
karcinom) (1). 

Ad 3: U všech lézí patra, které impo-
nují jako nádor, je vhodné 3D zobra-
zovací vyšetření (CBCT, CT, MR) k vy-
loučení kostního postižení i eventuální 
progrese léze z ústní dutiny do dutiny 
čelistní či nosní nebo naopak (obr. 2, 
3). Vzhledem k tomu, že nekrotizující 
sialometaplazie imituje nejen zhoubné 
nádory dutiny ústní, ale i projevy sice 
benigních, ale závažných systémových 
či lokálních onemocnění, je doporučo-
vána probatorní biopsie k histologické 
verifikaci léze. V případě suspekce na 
nekrotizující sialometaplazii je mož-

no vyčkat 2 – 3 týdny a pokud dojde ke 
spontánnímu hojení léze, je diagnó-
za potvrzena. V opačném případě (ab-
sence hojení, progrese) je indikována 
probatorní biopsie nebo u malých lé-
zí i kompletní odstranění s následným 
histologickým vyšetřením odebrané 
tkáně. 

Ad 4: Vzhledem k tomu, že nekroti-
zující sialometaplazie je spontánně se 
hojící lézí, není nutná žádná specifická 
terapie. Je třeba se vyvarovat zbytečným 
a rozsáhlým chirurgickým výkonům, 
které jen poškozují pacienta. Doporučit 
lze pouze symptomatickou léčbu (anal-
gezie, lokální antiseptika) a režimová 
opatření (nedráždivá měkká strava, řád-
ná hygiena dutiny ústní). U rozsáhlých 
lézí pak ke snazšímu a rychlejšímu ho-
jení napomáhá i odstranění nekrotic-
kých tkání (1). Hojení je sekundárního 
typu, při němž se defekt vyplní granu-
lační tkání a následně přeepitelizuje 
z okrajů rány. 

Ke zhojení ad integrum dochá-
zí v rozmezí 3 – 12 týdnů (1) (obr. 4, 
5, 6). Bezpodmínečně nutná je dispen-
zarizace pacientů až do úplného zho-
jení (i v případě histologicky potvrzené 
di agnózy). Kontroly jsou vhodné jed-
nou týdně. Je to z důvodu, že nekroti-
zující sialometaplazie může v někte-
rých případech doprovázet zhoubné ná-
dory dutiny ústní, jejichž tkáň nemusí 
být zastižena v probatorní biopsii. Dru-
hým důvodem je, že vzhledem k výše 
zmíněné histologické podobnosti může 
dojít i k nesprávně stanovené diagnóze 
a záměně dlaždicobuněčného či muko-
epidermoidního karcinomu za nekroti-
zující sialometaplazii.
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MUDr. Lukáš Hauer (*1980) absolvoval studium oboru 
stomatologie na LF UK v Plzni v r. 2004, v r. 2007 pak 
obor všeobecné lékařství na téže fakultě. Od r. 2007 je 
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 LF UK a FN Plzeň
 Alej Svobody 80
 304 60  Plzeň

Literatura
1. Kaplan I, Alterman M, Kleinman S, 
Reiser V, Shuster A, Dagan y, Shlomi B. 
The clinical, histologic, and treatment 
spectrum in necrotizing sialometaplasia. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol, 2012, 114(5): 577 – 585. 
2. Bascones-Martínez A, Muñoz- Corcuera 
M, Cerero-Lapiedra R, Bascones-Ilundáin 
J, esparza- Gómez G. Case report of 
necrotizing sialometaplasia. Med Oral Patol 
Oral Cir Bucal, 2011, 16(6): e700 – 703.
3. Suomalainen A, Törnwall J, Hagström J. 
CT findings of necrotizing sialometaplasia. 
Dentomaxillofac Radiol, 2012, 41(6): 529 – 532.
4. Lombardi T, Samson J, Küffer R. 
Subacute necrotizing sialadenitis: 
a form of necrotizing sialometaplasia? 
Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2003, 
129(9): 972 – 975.

Summary
DeNTOALVeOLAR SURGeRy
TeST 1: NeCROTIZING 
SIALOMeTAPLASIA – AN ORAL 
CANCeR-MIMICKING LeSION

Necrotizing sialometaplasia is a relatively 
rare, benign, self-healing pathological con-
dition affecting predominantly palatal minor 
salivary glands. Etiopathogenesis of these le-
sions is still not well understood, they are 
considered to be salivary gland infarction. 
The clinical and in some cases also histo-
pathologic features of necrotizing sialometa-
plasia mimic certain types of oral cancer or 
manifestations of benign, but serious system-
ic or local oral diseases. Necrotizing sialo-
metaplasia resolves spontaneously within 
3 to 12 weeks, therefore, no specific treat-
ment is necessary. If there is an uncertainty in 
diagnosis and/or lesion doesn’t heal the inci-
sional or excisional biopsy is indicated.

Hauer L. Dentoalveolární chirurgie. Test 1: 
Nekrotizující sialometaplazie – léze imitu-
jící orální malignity.
LKS, 2015, 25(1): 17 – 19

Obr. 4, 5, 6: Spontánní zhojení nekrotizující sialometaplazie 
patra. Byla provedena pouze nekrektomie vředu na patře vpravo 
a doporučeny výplachy dutiny ústní 0,12% chlorhexidinem dvakrát 
denně. Vlevo nedošlo k exulceraci léze. Stav po 1, 2 a 4 týdnech, 
kdy je již patrný téměř kompletně přeepitelizovaný defekt. 
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ZUBAř – NeJLePŠí PříTeL ČLOVěKA

recenze

Jiří Šedý
Nakladatelství Miloš Palatka – ALMI, Blansko, 2014 
ISBN 978-80-87494-10-3; formát A5, brožováno, 139 stran, cena 279 Kč

Mladý autor MDDr. MUDr. Jiří 
Šedý, Ph.D., MBA, který na sebe již 
upozornil dosavadními publikacemi 
udivujícími odbornou veřejnost 
encyklopedickou obsažností, vydává 
tuto zajímavou knihu určenou 
pro pacienty a nejširší veřejnost. 
V pětadvaceti kapitolách vysvětluje 
srozumitelným a čtivým jazykem, o co 
jde v zubním lékařství, a to formou, 
která by se dala nazvat „Vše, co chcete 
vědět o zubech a báli jste se zeptat“. 

Text je strukturován jako odpovědi 
na otázky nebo jako polemika s pově-
rami, omyly a mýty, které lidé v souvis-
losti s naším oborem občas mají. Na-
příklad: „Pokud mě zuby nebolí, nemu-
sím chodit na preventivní prohlídky“, 
nebo „Zubní kaz mám po dědečkovi“ 
atd. Některé tyto mýty, jak je autor na-
zývá, jsou všeobecně známé, některé 
jsou spíše kuriózní. Metodika zjišťování 
těchto názorů veřejnosti v knize uvede-
na není, což vzbuzuje dojem, že je au-
tor intuitivně formuloval sám. Tato me-
toda však nejspíš na škodu není, proto-
že zvolená dialogová forma typu názor 
– protinázor takový postup všeobecně 
vzato připouští.

Má-li být tato kniha nástrojem komu-
nikace mezi zubním lékařem a pacien-
tem, trošku jí v tom podle mého názoru 
brání její značný rozsah. Je samozřejmě 
pravda, že vše se vším souvisí a stoma-
tologie je nedílnou součástí medicíny. 
Mám však za to, že kapitoly pojedná-
vající o životním stylu, výživě, obezi-
tě, kouření atd. jsou z hlediska efektivní 
komunikace poněkud nadbytečné.

Autor však v úvodu píše: „Věnová-
no všem, kteří věří, že naše snaha má 
pro jejich zdraví skutečně smysl.“ Z to-
ho zřejmě vyplývá, že publikace je pri-

márně určena pacientům, kteří jsou již 
nějakým způsobem motivovaní k péči 
o své zdraví a zde najdou další užitečné 
informace, které jim usnadní komunika-
ci s jejich zubním lékařem. 

Publikace také uvede na pravou mí-
ru nejrůznější nesmysly, které naši pa-
cienti v dobré víře hledají a nalézají na 
internetu. Je zde totiž přehledně nastí-
něno zaměření a metody celé moderní 
stomatologie, včetně jasného vysvětlení 
rozdílu mezi péčí hrazenou z veřejné-
ho zdravotního pojištění a péčí hraze-
nou pacientem. Zejména kapitoly o úst-
ní hygieně, výplních a endodoncii obsa-
hují informace, kterých se našim paci-
entům bohužel často nedostává. 

Komplexnosti a přehlednosti se au-
torovi podařilo docílit do takové míry, 
že o této knize je i možné uvažovat ja-
ko o doplňkovém učebním textu napří-
klad pro střední školy. A možná i leckte-
rý kolega lékař všeobecné medicíny by 
si po přečtení udělal přesnější obrázek 
o tom, v čem spočívá naše práce.

MUDr. Zdeněk Poledna
Praha

VYUŽÍVEJTE SVŮJ ČAS 
EFEKTIVNĚ!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty

PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®

www.cgm-life.cz, eservices.cz@cgm.com, 246 007 828

• objednání
• recepty

• výsledky vyšetření
• konzultace
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historie

Dezinfekční nádoba podobná těm, které 
se používají dodnes. Rubínové sklo se 
smaltovaným nápisem „Dezinfekce“, raný 
důkaz vzmáhajícího se oboru (kolem 
r. 1890, výška cca 13 cm).

Dezinfekční nádoba na injekční 
stříkačky vyráběná od r. 1895 až do 
30. let 20. stol. Tekutý dezinfekční 
prostředek se naplnil do spodní části. 
Nad ním si všimněte nosiče stříkaček 
a nahoře skleněného krytu (kolem 
r. 1900, výška cca 22 cm).

Elektrický přístroj na sterilizaci injekčních 
stříkaček z období 20. až 30. let 20. stol. 
vyniká dokonalým tvarem. Uvnitř 
vyjímatelný nosič stříkaček, které se 
sterilizovaly ve vařící vodní lázni (hliník, 
výška cca 35 cm).

DeZINFeKCe A STeRILIZACe

Elektrický sterilizátor s šesti rošty 
a vestavěnými hodinami. Lze volit 
napětí 110 V nebo 220 V (poniklovaný 
mosazný plech, kolem r. 1910). 

Elektrický sterilizátor na nástroje z 30. let 20. stol. Podobné 
se v různých variantách objevovaly už od r. 1900. Zpočátku 
byly vyhřívány plynem či lihovým kahanem, později 
elektricky, přetrvaly s malými změnami až do 60. let 20. stol.

Obor nejen medicínský, který 
se rozvíjí teprve od poloviny 
19. století – a v zubním lékařství 
jej zaznamenáváme dokonce až 
v 90. letech 19. století – vyniká 
nenápadnou osudovostí pro léčbu 
chorob takřka všeho druhu.

Jedním z prvních badatelů a prakti-
ků na poli dezinfekce byl Ignaz Sem-
melweiß, který prosadil očistu rukou 
roztokem chlorového vápna, později 
pak rozšířenou i na nástroje a obvazo-
vý materiál. V r. 1867 zveřejnil chirurg 
Josef Lister své zkušenosti o dezinfekci 
vzduchu v uzavřených prostorách vy-
pařováním kyseliny karbolové. Součas-
ně Louis Pasteur popsal likvidaci mikro-
organismů krátkodobým zahřátím. Ernst 
von Bergmann zase důsledně požado-
val sterilitu v operačním poli. Friedrich 
Trendelenburg v r. 1882 zavedl první 
parní sterilizátor na chirurgické klinice 
v Bonnu. V r. 1892 vydal Kurt Schim-
melbusch knihu „Anleitung zur asep-
tischen Wundbehandlung“, tedy Návod 
k aseptickému ošetření ran. Legendár-
ní Robert Koch podnikl první pokusy se 
sterilizací horkým vzduchem, resp. vod-

ní párou, a M. Lautenschläger v r. 1890 
vyvinul první autokláv na věhlasné kli-
nice Charité v Berlíně.

S mírným zpožděním a spíš nenápad-
ně se prosazovaly dezinfekce a sterili-
zace i do praxí zubních lékařů. Přispě-
li k tomu někteří erudovaní zubní léka-
ři, kteří sledovali nejnovější poznatky 
ve všeobecné medicíně a uváděli je do 
vlastní praxe, stranou však nezůstal ani 
soudobý rychle se rozvíjející průmysl. 
Ten zaváděl do výroby nejrozmanitější 
výrobky a technologie včetně těch, které 
se vztahovaly ke sterilizaci a dezinfekci. 
V katalozích nalézáme první nabídku po 
roce 1890. 

Krásné příklady průkopnických výrob-
ků z oblasti zubního lékařství představuje 
naše rubínově červená dezinfekční skleni-
ce nebo první použitelné sterilizátory. 

Ovšem v depozitáři muzea se v dře-
věné bedně nachází také kuriózní odpa-
řovač na dezinfekci kořenových kanálků 
z dob kolem r. 1890, bohužel však není 
doprovázen patřičnou literaturou či ná-
vodem k použití, a tak zatím zůstává ba-
datelskou výzvou pro odborníky.

Jedno je však jisté. Dezinfekce a ste-
rilizace, i když nepatří mezi atraktivní 

Sterilizátor zabudovaný do kovové skříně 
firmy Aesculap s přídavným malým 
sterilizátorem na zadní straně. Skříň je 
pojízdná (ve výrobě od 30. let 20. stol., 
výška cca 1,30 m).

obory medicíny, přinášejí do nemocnic 
či praxí lékařů, včetně těch zubních, zá-
sadní moment pro úspěch terapie.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Sterilizátor na stříkačky vyráběný 
od r. 1910, zpočátku s lihovým 
kahanem. Zde již je vyhříván 
elektricky, nádobka na stříkačky je 
vyměnitelná (kolem r. 1950).
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Jednoduchost a efektivita v dentální implantologii

REZERVUJTE SI TERMÍN 

17. 4. 2015

 www.lasak.cz

Přihláška:

Nosnými tématy 19. ročníku odborného semináře 

budou jednoduchost a efektivita v dentální implantologii 

a moderní trendy protetického ošetření. 

CLARION CONGRESS 
HOTEL PRAGUE

PÁTEK 17. DUBNA 
2015 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

• Jan Dražan

• Kai Fischer (DE)

• Tomáš Hudler

• Dana Kopecká

• Antonín Šimůnek

• Vladimír Zábrodský

TÉMATA

• Management měkkých tkání v estetické 
a funkční zóně 

• Gingivální/vazivový štěp

• All-on-X 

• Periimplantitis 

• 365 dní se systémem BioniQ®

Přihlásit se můžete přes webový formulář na www.lasak.cz, 
e-mailem na prochazkova@lasak.cz 
nebo telefonicky na: +420 296 184 202.
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informace

SeRVIS

blahopřejeme

„Souhlasím s tebou, není nad to mít dobrého zubaře…“

Připomínáme, že od 1. 1. 2014 je 
v platnosti nová rámcová pojistná 
smlouva, která reaguje na změny 
právní úpravy občanského zákoníku 
a nabízí adekvátní možnosti 
pojistného krytí. 
zz K přechodu na tuto novou 

rámcovou smlouvu uzavřenou mezi 
Českou stomatologickou komorou 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., je 
nutná nová přihláška. Člen ČSK, který 
novou přihlášku nepodá, bude i nadále 
pojištěn podle stávající rámcové 
smlouvy 8601750250. 
zz Znění nové rámcové smlouvy 

a formulář pro přihlášení najdete 
na www.dent.cz (sekce Pro členy, 
odkaz Provozování zubní praxe, link 
Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění 
profesní odpovědnosti).
zz Podepsanou přihlášku a kopie 

potřebných dokladů zašlete na e-mail: 
profesnipojisteni@dent.cz  
nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 
128 00  Praha 2).

Úhrada skupinového 
profesního pojištění  
pro rok 2015
zz Chcete uzavřít smlouvu podle 

nových podmínek a nové rámcové 
smlouvy? Vyplňte a zašlete do ČSK 
novou přihlášku (viz výše). Informace 
o úhradě vám poté budou zaslány.
zz Chcete ponechat dosavadní 

smlouvu? Postupujte následovně:
a) Máte datum vzniku pojištění 
v lednu? Proveďte úhradu pojistné 
částky nejpozději do 31. ledna.
b) Máte datum vzniku pojištění v jiném 
měsíci? Proveďte úhradu nejpozději 
do prvního dne kalendářního měsíce, 
ve kterém byla smlouva uzavřena.

Úhradu proveďte převodem  
na č. ú.: 3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena  
nebo rodné číslo, KS – 3558.

Kancelář ČSK

SKUPINOVé PROFeSNí POJIŠTěNí

zzMUDr. Julius Mattauch  
slaví v lednu 85. narozeniny.

Po celou svoji profesní dráhu půso-
bil v Prachaticích, od r. 1960 ve funk-
ci přednosty stomatologického oddě-
lení zdejšího zdravotnického zařízení, 
od r. 1993 provozoval soukromou pra-
xi. Věnoval se zejména ambulantní sto-
matochirurgii, uznání kolegů i pacientů 
si vysloužil jako precizní operatér a bri-
lantní diagnostik. Je nositelem čestné-
ho titulu Osobnost české stomatologie,

kte rý mu udělila ČSK v r. 2001. Čes-
ká stomatologická komora jubilantovi 
upřímně blahopřeje.

OSK Ústí nad Labem přeje pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost do dalších 
let jubilantkám z řad svých členů:
zzMUDr. Jiřina Brůhová  

slaví v lednu 70. narozeniny.
zzMUDr. Hana Hejdová  

slaví v lednu 60. narozeniny.

POZVáNKA NA JARNí 
STOMATOLOGICKé FóRUM
20. března 2015 
Kongresové centrum Praha 

Vzdělávací středisko ČSK zve na v pořadí 
sedmnácté Jarní stomatologické fórum (JSF), 
a to v pátek 20. 3. 2015 do Kongresového 
centra Praha. Celodenní vzdělávací akce určená 
stomatologickým týmům je rozdělena do dvou 
sekcí. Součástí bude také výstava dentálních firem.

SeKCe PRO ZUBNí LéKAře
MUDr. Jiří Krug, Ph.D., 
MUDr. Alena Krugová:

Implantologický pacient

Chirurgická část: vyšetření, rizikové faktory 
a léčebný plán; úspěšnost implantátů v porovnání 
k retro- /re-/ endodoncii; 2D a 3D RTG (CBCT) 
zobrazovací vyšetření; spolehlivý a bezpečný 
postup implantace; vhodnost augmentačních 
technik; výhody a rizika okamžité implantace; 
pooperační diskomfort, chyby, komplikace. 
Protetická část: příprava před implantací; konvenční 
můstek vs. implantát (čas, cena, komplikace, 
selhání); otiskování implantátů – specifika; typy 
a design náhrad na implantátech; volba materiálu 
konstrukce, fazetovací materiál; odlišnosti 
artikulace; systém re-callu a domácí péče.

SeKCe PRO SeSTRy 
A DeNTáLNí HyGIeNISTKy
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA: 

Rizikový pacient – výzva pro dentální 
hygienistku i sestru v zubní praxi

Pozice a zodpovědnost DH 
a sestry při ošetřování pacientů se 
zdravotním rizikem. Připravenost 
na klienty s „civilizačními 
epidemiemi“ (diabetes mellitus, 
onemocnění srdce a cévního 
systému, onkologicky nemocní). 

Specifika ošetření pacientů s implantovanými 
náhradami a přístroji (srdeční chlopeň, kloub, 
kardioverter-defibrilátor aj.). Klient po orgánové 
transplantaci. Důležitost pečlivé lékové 
anamnézy a vyhodnocení vybraných důsledků 
(poly) farmakoterapie v ústní dutině. Spolupráce se 
zubním lékařem při premedikaci (např. antibiotická 
profylaxe, sedace), volba vhodné taktiky ošetření 
při krvácivých stavech, rozvaha při použití 
ultrazvukového přístroje. Psychologický přístup 
a přiměřená motivace jako základ ke snížení 
rizik fokální infekce. Kompetence a možnosti DH 
a sestry při řešení náhlých příhod. Kazuistiky.

Přihlášky
zz On-line registrace na www.dent.cz

(Sekce pro členy, odkaz Vzdělávání).
zz Informační leták s přihláškou je rozesílán 

s časopisem LKS.

Vzdělávací středisko ČSK
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z redakční pošty

JAK Se PřIHLáSIT DO ČSK
Připomínáme, že každý lékař, který vykonává 
na území ČR povolání zubního lékaře, musí 
být členem České stomatologické komory 
(poznámka: s výjimkou hostujících osob). 
Podrobný návod, jak se přihlásit do ČSK, najdete 
na www.dent.cz v odkazu Pro členy.

NeZAPOMeňTe HLáSIT DO ReGISTRU ČLeNů 
ČSK AKTUáLNí ZMěNy
Jde o změnu jména po svatbě, dosaženého vzdělání, 
pracoviště či bydliště včetně telefonických, e-mailových 
a dalších kontaktů. Změny týkající se vzdělávání a pracoviště 
je nutné doložit příslušnými dokumenty. Žádost o úpravu 
údajů v registru zasílejte na e-mail: seznamclenu@dent.cz

Mezi příspěvky nabídnutými pro časopis LKS se objevil fejeton, který je zajímavým zamyšlením nad naším 
mateřským jazykem a nad tím, jak je někdy nelehké správně jím vládnout. Fejeton rádi zveřejňujeme a budeme 
se těšit, že vás, vážení čtenáři, inspiruje k dalším úvahám. Třeba nad odbornou terminologií z oblasti zubního 
lékařství, do které v posledních letech proniká řada nových slov majících původ převážně v angličtině a s nimiž, 
nebo s jejich překladem do češtiny, si ne vždy úplně víme rady. Takový živý „jazykový koutek“ by určitě byl ku 
prospěchu a přispěl by ke kultuře odborného stylu. Napište nám na e-mail: zakova@dent.cz.

Redakce

Na světě je více ctihodných povolá-
ní, která sice mají svůj oficiální název, 
ale řada lidí je nazývá po svém, nezříd-
ka i pejorativně; dokonce mezi ně pat-
ří i někteří jedinci pracující v masových 
sdělovacích prostředcích.

Snad každý z nás zaslechl, že „u ne-
hody byli policajti“, „vězně k sou-
du přivedli bachaři“, že „na vojně byli 
zlí lampasáci“ a podobně. Lidé tak po 
svém a často pejorativně nazývají ze-
jména taková povolání, před kterými 
se cítí nejistí, před kterými je vhodné 
se „mít na pozoru“, nebo povolání, kte-
rá mohou znamenat pro ně nepříjemné 
zážitky nebo dokonce určité ohrožení. 

Slangovým či hovorovým názvem 
těchto profesí tak dávají najevo svůj od-
stup, také často i jakousi „lidovost“ své-
ho slovníku, jiní svůj nadřazený či ne-
gativní postoj ke zmíněné profesi. Pozo-
ruhodné je, že takové názvy můžeme, 
bohužel, slyšet i v televizi nebo rozhla-
su nebo číst v novinách a časopisech.

Příkladem je i název naší profese. Za-
tímco úředně jsme „zubní lékaři“ nebo 
„stomatologové“, zejména pro řadu no-
vinářů a televizních pracovníků jsme 
i v jejich oficiálních sděleních „zubaři“. 
Stačí číst noviny nebo sledovat televizi, 
příkladů je dost.

Proč se o tom zmiňuji? Jsme patrně 
jediný lékařský obor, který lidé od pera 
a obrazovky oficiálně označují lidovým 
slangem. Zatím jsem totiž nikdy nesly-
šel, že by se v tisku nebo televizi ofici-
álně psalo nebo mluvilo o lékaři „oča-
ři“, „srdcaři“, „plicaři“, „kožaři“, „ušaři“ 
a podobně.  

Tyto lidové zkratky lékařských profe-
sí nepochybně vznikly od názvu těles-

ného orgánu, jehož fyziologií a patolo-
gií se příslušný lékař zabývá. Naštěstí je 
český jazyk natolik taktní, že tyto slan-
gové a pejorativní názvy (zatím) nevy-
tvořil pro všechny lékařské specializa-
ce. Mám na mysli např. ctihodný obor 
gynekologie.

Název „zubař“ vznikl již před stale-
tími a označoval původně osobu, kte-
rá se živila především zubními extrak-
cemi nebo drobnými chirurgickými vý-
kony v ústech. Šlo vesměs o laika bez 
odborného vzdělání, podobného ran-
hojičům, barbířům apod. Velmi zasvě-
ceně o tom pojednává výtečná publika-
ce Dějiny zubní medicíny doc. MUDr. 
Přemysla Paichla, CSc. (nakladatelství 
NUGA, 2000).

Stejně tak někdy používají pracovní-
ci masových komunikačních prostředků 

pro současné zubní lékaře název „den-
tista“. Ti mladší patrně přebírají do své-
ho slovníku anglický výraz pro zubního 
lékaře – „dentist“, ti starší si mohou ješ-
tě pamatovat název zaniklé profese čes-
kých a slovenských středních zdravot-
nických pracovníků – dentistů.

Současný „zubař“ je však vysokoškol-
sky vzdělaný lékař s obsáhlým všeobec-
ně lékařským vzděláním, absolvent stu-
dijního programu „zubní lékařství“. Ná-
zev „stomatolog“ má rovněž svou dlou-
holetou tradici a vystihuje i skutečnost, 
že lékař se nezabývá pouze péčí o zuby; 
i první naši pováleční lékaři – specialisté 
byli „MSDr.“ – „medicinae stomatologi-
cae doctor“.

Nemám iluzi, že slovo „zubař“ by 
v dohledné době ze slovníku českého 
jazyka vymizelo, a jsem si vědom, že 
někdy ho dokonce používají v hovoro-
vém jazyku i zubní lékaři sami. Nic pro-
ti tomu, je to samozřejmě neoficiální 
jednoslovná pohodlná hovorová zkrat-
ka. Ale v televizních pořadech nebo ji-
ných veřejných sděleních je to termín 
zcela nevhodný. Jen je třeba některé 
osoby na to vhodným způsobem upo-
zornit…

A také silně pochybuji o tom, že auto-
ři uvedených televizních pořadů a člán-
ků, kteří sedí sami jako pacienti na „zu-
bařském“ křesle, oslovují svého ošetřu-
jícího lékaře „pane zubaři“ nebo „paní 
zubařko“.

prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.
Plzeň

ZUBAř? ZUBAřKA? ZUBAřI?
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PODZIMNí STOMATOLOGICKé FóRUM 
Se KONALO POOSMé V BRNě

Účastníky PSF jménem ČSK 
přivítal člen představenstva 
MUDr. Jaroslav Vostrejž.

Celodenní polytematické akce určené stomatologickým týmům pravidelně 
pořádá Vzdělávací středisko ČSK vždy v březnu a v listopadu. Tuto koncepci 
mnohé týmy vítají jako vhodnou příležitost společně a v jeden den se vydat za 
novými poznatky, bez složitých organizačních komplikací v provozu ordinací. 
V pořadí osmé Podzimní stomatologické fórum (PSF) se konalo v pátek 
28. listopadu 2014 tradičně v Brně a tentokrát nabídlo obdobný program, jaký 
měli možnost sledovat účastníci předchozího pražské jarního fóra. V hotelu 
Continental se sešla stovka zubních lékařů, sester a dentálních hygienistek. 
V každé ze dvou tematických sekcí, rozdělených podle profesního zaměření 
účastníků, zazněla obsáhlá přednáška, po níž byl otevřen prostor pro dotazy 
a diskusi posluchačů. 

Připravila redakce

reportáž

Možnost nabídnout odborné stomatologické veřejnosti svoje produkty využilo v Brně osm firem. Spokojeni byli v předvánočním 
období vystavovatelé i zákazníci. Zájmu se tradičně těšil také prodej knih vydaných Komorou. 

Zubní lékaře z moravských 
regionů přivedlo na Podzimní 
stomatologické fórum praktické 
téma Resekce kořenového hrotu 
z pohledu moderní endodoncie. 
Přednáška v podání MUDr. 
Jiřího Škrdlanta (vlevo) byla 
zaměřena na správnou indikaci, 
techniku provedení a úspěšnost 
retrográdního ošetření s důrazem 
na mikrochirurgicky vedené 
chirurgické endodontické 
ošetření. 

Přednášku pro sestry a dentální 
hygienistky nazvanou Současný 

stav oboru parodontologie 
připravil MUDr. Ladislav 

Korábek, CSc., MBA. 
Posluchačky se seznámily 

s problematikou komunikace, 
vyšetření a motivace pacienta, se 

současnými problémy v oblasti 
prevence, možnostmi ústní 
hygieny, rizikovými faktory 

v parodontologii i s tím, jakou 
roli může hrát výživa.



S 4 LKS 1/2015

odborné akce

DeSeT POZNATKů Z PODZIMNíCH  
IMPLANTOLOGICKýCH KONGReSů 2014
Rozhodně si nelze stěžovat na 
nedostatek odborných setkání 
věnovaných zubní implantologii. 
Z přehršle možností jsem se letos 
na podzim zúčastnil několika 
mezinárodních akcí (eACMFS – 
european Association for Cranio- 
-Maxillo-Facial Surgery, Praha; GDIA 
– Global Dental Implant Academy, 
Praha; AAID – American Academy 
of Implant Dentistry, Orlando; 
GNyDM – Greater New york Dental 
Meeting, New york) a po mnoha 
diskusích s kolegy i spoluučiteli na 
univerzitách jsem si po 92 hodinách 
vyslechnutých přednášek pojmenoval 
pro svoji klinickou i učitelskou praxi 
těchto několik trendů, o které bych 
se s vámi rád podělil.

1. BIOLOGICKá 
IMPLANTOLOGIe

Nemohl jsem si nevzpomenout na 
akademika F. Buriana a jeho monogra-
fii Fyziologické operování z roku 1945. 
Balzámem pro jeho uši by byly „no-
vé zásady“: nejmenší možné poškoze-
ní kosti menším průměrem implantátů, 
minimálně invazivní výkony, neodklá-
pět mukoperiost, pokud to není kritic-
ky nutné, fyziologické prostředí v mís-
tě operace (zvlhčování, péče o koagu-
lum), klidná sutura bez jakéhokoli ta-
hu… Jak nás v Praze učili profesoři J. To-
man a J. Mazánek už velmi dávno…

2. KReVNí DeRIVáTy  
DíL DRUHý

Před dvaceti lety se mi smáli, když 
jsem v nadšení na stomatologické klini-
ce v Praze získával odstřeďováním krve 
plazmu bohatou destičkami. Technolo-
gie byla pak diskreditována různými bi-
zarními protokoly, které nyní u nás vídá-
me třeba v ortopedii. Doba ale pokro-
čila a dnes se prosadily různé varian-
ty fibrinu bohatého jak destičkami, tak 
i leukocyty či přímo makrofágy. Výsled-
ky jsou natolik dobré, že se daří s tou-
to technikou nejen hojit rány kolem im-
plantátů, ale i snižovat počet amputací 
dolních končetin. Díky znalosti techni-
ky vedou specializovaná multio boro-
vá centra v USA, Chile, Brazílii či Špa-
nělsku stomatologové! Ano, naši kole-
gové hojí rány v hrudníku po thorako-
tomi ích, zachraňují končetiny. Natolik 
je tato technologie nyní přínosná a spo-

lehlivá. Opět, jak důležitá je všeobec-
ně-medicínská průprava pro náš obor! Je 
klíčové dodržet přesně protokol a splnit 
i legislativní podmínky, ale jedná se ny-
ní o nejperspektivnější inovaci. Než jed-
nou, možná, nastoupí kmenové buňky. 
V naší zemi bude v příštím roce řada od-
borných setkání na tomto poli a doporu-
čuji trend zachytit. Regenerativní medi-
cína je už tady a je dostupná. 

3. NAVIGOVANá 
IMPLANTOLOGIe

Řada klíčových škol (Harvard, UCLA) 
pokládá implantaci bez šablony navr-
žené v počítači na základě CBCT (Co-
ne Beam Tomography) za non lege ar-
tis. V tuto chvíli bych nebyl tak katego-
rický, ale ta doba se blíží. Imperativem 
současnosti jsou zjednodušené postu-
py (implantace bez odklápění laloků, 
all-in-four), které je nemožné „trefit od 
oka“. Rozdíly mezi plánovanou a sku-
tečnou pozicí implantátu jsou bez ša-
blony v těchto typech ošetření obrov-
ské. Objevily se také elegantní „triky“, 
jak přesně navigovat i s pomocí intrao-
rálního rentgenu a sofistikovaného sys-
tému. Jisté ale je, že se blíží doba, kdy 
bude chirurg operovat hlavně v počíta-
či. Vlastní provedení na základě šablo-
ny už nebude to hlavní a ani to ošidné. 
Dokonce ho možná ani nebude prová-
dět specialista…

4. IMPLANTáTy O PRůMěRU 
TřI MILIMeTRy A MeNŠíM

Úzké implantáty se stále více dostá-
vají z pozice rarity do širších a širších 
využití. Mají svoje limity (mechanická 
síla, primární stabilita). Ty jsou ale pře-
konatelné. Naopak, vyniká možnost vy-
hnout se augmentacím a minimálně za-
tížit kost při preparaci kostní štoly. Přes-
né indikační hranice nejsou ještě stano-
veny, ale budeme se s nimi setkávat stá-
le častěji.

5. PROTeTIKOU říZeNá 
IMPLANTOLOGIe 

„Dostatečná kost se najde skoro vždy, 
rentgenový snímek řešte jako poslední. 
Primární jsou mezičelistní vztahy a de-
sign budoucí náhrady. Tu navrhuje a ná-
sledně osadí protetik a ten nese zodpo-
vědnost za to, co pacienta opravdu zají-
má – vzhled, funkce a trvanlivost,“ pra-
vila legenda prof. Fortin z Montrealu. 

Jevu, který ještě u nás občas vídáme – 
chirurg vsadí podle svých možností im-
plantáty a protetik se s jejich polohou 
„musí srovnat“ – odzvonilo. 

6. „POVINNá“ 
PROVIZIONALIZACe

Ztráta mezičelistních vztahů kompli-
kuje ošetření a zvyšuje riziko komplika-
cí. Pacienti nechtějí akceptovat byť do-
časnou ztrátu chrupu. Provizorní náhra-
dy zpříjemňují život pacientovi a záro-
veň pomáhají neoformovat měkké tká-
ně dutiny ústní. Velké laboratoře v USA 
začaly nabízet provizorní fixní práce 
v ceně definitivní náhrady. To překona-
lo velkou bariéru známou i od nás, pe-
níze. Výsledkem je nesrovnatelně vyš-
ší kvalita života pacientů v době léčby 
a snadnější postup ošetření pro lékaře. 
Podmínkou je samozřejmě vše bedlivě 
naplánovat. Velká inspirace!

7. ZJeDNODUŠeNí 
CHIRURGICKýCH PROTOKOLů

Jedna ze studií dokládala, že z bezzu-
bých pacientů jsou jen 4 % (někdo říkal 
8 %) ochotná k rozsáhlým rekonstruk-
cím alveolárního výběžku. Drtivá vět-
šina vyžaduje rychlé a relativně levné 
ošetření systémy typu all-in-four, all-in-
six, Toronto bridge atd. Dr. Sclar, jedna 
z ikon implantologické chirurgie, při-
znala pokles počtu sinus-liftů a rozsáh-
lých augmentací čelistí u bezzubých pa-
cientů na jednu desetinu počtu ve srov-
nání s dobou před pěti lety. 

8. OXID ZIRKONIČITý 
(ZIRCONIUM DIOXID) 
DOMINUJe

Z tohoto materiálu se už vyrábějí ne-
jen konstrukce můstků, ale i celé pro-
tetické práce. Ve statistice vyhlášené na 
AAID (American Academy of Implant 
Dentistry) se ukázalo, že to je nejčastě-
ji používaná technologie dneška. Před 
pár lety ještě neexistovala! Ale u nás je 
pacientům k dispozici stále jen velmi 
zřídka.

9. ROBOTIZOVANá 
IMPLANTOLOGIe NA OBZORU

Po šedesáti letech výchovy implanto-
logů v USA jich je stále asi jen pětina 
vzhledem k potřebnému počtu ošetře-
ní u pacientů, kteří jsou schopni si lé-
čení zaplatit. A to i přes značný import 
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specialistů z celého světa. Naděje, že 
jednoho dne bude poptávka takto sa-
turována, byla opuštěna pro neskuteč-
nou náročnost zvládnutí celé, dnes již 
tak rozsáhlé implantologie. Velcí světo-
ví výrobci se proto rozhodli implanto-
logii maximálně industrializovat a ide-
álně robotizovat. Vize spočívá v tom, že 
běžný stomatolog bude jen rentgenovat 
a scanovat pacienta. Specialista, sedí-
cí celé dny u počítače, provede návrh 
ošetření pro mnoho kolegů. Výrobní lin-
ky pak připraví naváděcí sadu tak, aby 
zavedení jedné fixtury trvalo řádově se-
kundy a zvládl je i průměrný praktický 
stomatolog. Ve snovém případě (jedná 
se však o sen firem, nikoli lékařů) pak 
několik poloautomatických strojů bu-
de zavádět implantáty a lékař bude pro-
ces jen dozorovat. Zda se vize naplní, 
nevím, kontroverzí kolem toho nebude 
málo. Jisté ale je, že stále větší roli bu-

dou hrát stroje a menší „intuice a umě-
ní“ chirurga. Konečně, je to něco jako 
revoluce Invisalign v ortodoncii (často 
také fakticky léčí našeho pacienta spe-
cialista z USA „rovnátky“ vyrobenými 
v Kostarice). Člověk je prostě ve stoma-
tologii považován stále častěji za zdroj 
nepřesností a zdržení. Obor se v dalším 
rozvoji velmi inspiruje v přesném stro-
jírenství. 

10. VeLKý POKROK  
V ČeCHáCH

Po kongresu EACMFS (European As-
sociation for Cranio-Maxillo-Facial Sur-
gery), kterému jsem věnoval v našem 
časopise LKS č. 11/2014 speciální člá-
nek, se v říjnu 2014 odehrál v Praze 
i implantologický kongres The 5th Den-
tis World Implant Symposium pořádaný 
GDIA (Global Dental Implant Acade-
my), jenž měl 420 účastníků z 18 států. 

Zastavila se u nás akce, která byla dříve 
v Soulu či Los Angeles a za rok se ocitne 
v Šanghaji. Klíčové bylo nejenom to, že 
jsme událost zvládli organizačně, ale že 
byla také prezentována tři sdělení na-
šich specialistů (P. Barták a R. Šmucler, 
J. Špiller, P. Vlnař) a v soutěži o nejlep-
ší ošetření bojoval dr. J. Stuchlík. V sále 
byla řada účastníků z Čech i ze Sloven-
ska, ČSK oficiálně reprezentoval člen 
jejího představenstva. Pro několik pre-
graduálních studentů se podařilo zajis-
tit bezplatný vstup. Více a více našich 
lékařů suverénně prezentuje svoje vý-
sledky na mezinárodním poli a něko-
lik mezinárodních akcí je ročně doslo-
va na trase metra. To nás posouvá rych-
le vpřed.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Praha
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PARODONTOLOGICKé DNy V ČeSKýCH BUDěJOVICíCH

XVIII. SAZAMůV DeN 

Ve dnech 7. – 8. 11. 2014 se 
v Českých Budějovicích uskutečnil 
kongres České parodontologické 
společnosti (ČPS), na němž se sešlo 
98 účastníků.

Odborný program zahájil M. Wald 
(Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Mo-
tol). V tématu Vliv proteáz na zánětli-
vá onemocnění dutiny ústní ukázal, ko-
lik společného v této problematice má 
obecná chirurgie se stomatochirurgií 
a parodontologií.

V přednášce Lokální anestetika ve 
stomatologii prezentovala V. Bartáková 
(Hradce Králové) nejnovější trendy po-
užití a aplikace lokálních anestetik, se 
všemi úskalími, ale i benefity pro pa-
cienta při správném schématu použí-

vání. Následovalo sdělení I. Dřízhala 
(Hradec Králové) Pokus o sestavení ra-
cionálního postupu vyšetření. Zdánlivě 
známé téma bylo pojato zajímavě a nu-
tilo k zamyšlení: co se v parodontolo-
gii dělá, co naopak ne a co by se dě-
lat mělo.

V odpolední části začala slovenský 
blok e. Kovaľová (Prešov) sdělením Po-
stoj parodontologa k souvislosti me-
zi parodontitidou a celkovými choro-
bami. M. Murgašová (Trenčín) formou 
klinických případů objasnila důležitost 
úzké spolupráce zubního lékaře, paro-
dontologa a dentální hygienistky při te-
rapii parodontitidy. Poukázala na vývoj 
této spolupráce a také na fakt, že pro 
kvalitní péči v parodontologii se muse-
la v tomto oboru specializovat. Blok za-
končila S. Timková (Košice) přednáškou 
Problematika ANUG a NUP u zdra-
vých a nemocných jedinců. Na klinic-
kých případech dokumentovala méně 
časté, ale o to závažnější poškození pa-
rodontu.

Program prvního dne zakončil P. Po-
leník (Plzeň) sdělením Etiopatogeneze 

a terapie parodontopatií ve světle no-
vých poznatků mikrobiologie a imuno-
logie. Osvědčený spíkr uvedl poslucha-
če nekonvenčním způsobem do proble-
matiky imunity v dutině ústní. Přednáš-
ka, z části vycházející z posledních stu-
dií švédských vědců, bořila některé mý-
ty a starší poznatky týkající se hygi enic-
kých návyků u novorozenců a dospě-
lých.

Druhý den odstartoval P. Gebouský 
(Klinika infekčních nemocí LF UK a FN 
Hradec Králové) tématem Jak se vyví-
jí problematika HIV infekce ve světě 
a u nás. Vzrůstající křivka výskytu to-
hoto onemocnění a celá problemati-
ka včetně stomatologického ošetření 
nutí k zamyšlení a obezřetnosti. Dále 
M. Murgašová (Trenčín) poukázala ne-
jen na pozitiva, ale i problémy, které 
s sebou nese vzrůstající potřeba den-
tální hygieny u velkého počtu pacien-
tů. Sdělením Nejčastější chyby a omy-
ly při dentální hygieně jako příčiny 
vyhoření se představil P. Bednář (Úpi-
ce). Zajímavá, ale místy kontroverzní 
přednáška směřovala spíše na praktic-

Za dosti značného zájmu stomatologů 
a studentů zubního lékařství se 
uskutečnil 14. 11. 2014 v Hradci 
Králové XVIII. Sazamův den, jehož 
organizátory byly Stomatologická 
klinika a Radiologická klinika LF UK 
a FN v Hradci Králové. Partnerství při 
pořádání tohoto odborného setkání 
bylo namístě, neboť hlavním tématem 
konference byly tzv. zobrazovací 
metody využívané v zubním 
lékařství a maxilofaciální chirurgii, 
doplněné sérií přednášek o novějších 
dentálních materiálech.

Ultrazvuk, počítačová tomografie, mag-
netická rezonance, angiografie včetně in-
tervenční radiologie, to byla témata, jež si 
pro posluchače připravili královéhradečtí 
radiologové, doplněni o H. Hubálkovou 
ze Stomatologické kliniky 1. LF UK v Pra-
ze. Jejich sdělení zcela obsáhla tuto slo-
žitou problematiku, počínaje prenatální 
di agnostikou vrozených rozštěpových vad 
a konče demonstracemi společně léče-
ných pacientů se závažnými cévními ano-
máliemi v oblasti splanchnokrania. Uká-
zala však i nutnost dobré vzájemné komu-
nikace, nezbytnost znalostí vlivu různých 

dentálních materiálů přítomných v duti-
ně ústní vyšetřovaného jedince na výsled-
ky těchto vyšetření, i na potřebu dobrých 
znalostí topograficko-anatomických po-
měrů v orofaciální krajině, bez nichž by 
práce radiologa a maxilofaciálního chi-
rurga nebyla vůbec možná a práce prak-
tického zubního lékaře mnohdy poně-
kud riskantní. To potvrdilo i sdělení auto-
rů ze stomatologické kliniky, shrnující je-
jich téměř čtyřleté zkušenosti s metodou 
CBCT (J. Duška, R. Mottl). Lze konstato-
vat, že její klinické využití se trvale roz-
šiřuje, a to i při nevyřešené problematice 
spjaté s úhradou tohoto velmi užitečného 
vyšetření.

Plynulý přechod od zobrazovacích 
metod k čistě stomatologické tematice 
tvořila sdělení rekapitulující pozici in-
traorálního rentgenogramu a operační-
ho mikroskopu v moderní stomatolo-
gii s důrazem na záchovné zubní lékař-
ství a endodoncii, založená na boha-
tých zkušenostech obou přednášejících 
(J. Suchánek, M. Kapitán). V závěrečné 
sekci přednášející seznámili auditorium 
s materiály na bázi hydroxidu vápenaté-
ho včetně MTI cementů, vlákny vyztu-

ženými kompozity a s celokeramický-
mi protetickými systémy (T. Suchánková 
Kleplová, M. Oudová, L. Vavřičková). 
Všechny tři přednášející pojaly diskuto-
vaná témata objektivně, nezaujatě a do-
statečně kriticky. K řadě přednášek jak 
na „radiologická“, tak „stomatologická“ 
témata proběhla bohatá diskuse svědčí-
cí o aktuálnosti zvolené problematiky.

Sazamův den v současnosti před-
stavuje jednu z tradičních, odborných 
a nekomerčně pojatých konferencí, kte-
rá reaguje na nejrůznější aktuální pod-
něty a drží určité tematické linie a v je-
jímž podtextu můžeme najít dva vůdčí 
aspekty – trvalé úsilí organizátorů o ma-
ximální objektivitu všech odborných 
sdělení a snahu o předvedení znalostí 
a dovedností mladých, nadějných od-
borníků. Doufáme, že nejen Sazamův 
den, ale i další podobné nekomerční 
vzdělávací akce si udrží dostatečný zá-
jem odborné veřejnosti a budou moci 
přispívat i nadále ke zvyšování úrovně 
odborných znalostí zubních lékařů.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Hradec Králové
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VINOHRADSKá KONFeReNCe ZAMěřeNá 
NA PARODONTOPATIe 
Odborná konference s názvem 
VINOHRADSKý STOMATOLOGICKý 
DeN se konala v Praze 28. 11. 2014. 
Hlavním tématem setkání zubních 
lékařů, dentálních hygienistek 
a zdravotních sester byly 
Parodontopatie v privátní praxi. 

Pořadatelem konference, která se pra-
videlně koná každým rokem, byla opět 
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV 
v Praze, jejíž přednostka doc. MU Dr. 
eva Gojišová převzala odbornou garan-
ci nad akcí. 

Přednášky zahájil doc. MUDr. Ivo 
Dřízhal, CSc., (Hradec Králové) vystou-
pením k problematice a úskalím sub-
gingiválního ošetření. V dalším bloku se 
pak podrobně věnoval vybraným one-
mocněním ústní sliznice, a to deskva-
mativní gingivitidě, hyperplazii gingivy 
a jejímu vztahu k dávce a sérové hla-
dině CsA, klinickému obrazu syfilidy 
a postižení HIV v dutině ústní. 

Hostem ze Slovenska byla MUDr. Sil-
via Timková, Ph.D., (Košice), která před-
nášela o akutních stavech v parodonto-
logii. Dopolední část uzavřelo sdělení 

doc. MUDr. evy Gojišové o periimplan-
titidách z pohledu zubního lékaře, pa-
rodontologa. 

Odpolední program byl věnován dvě-
ma přednáškám doplněným workshopy. 
Na první téma týkající se náhlých stavů 
v ambulantní praxi v podání MUDr. evy 
Herzové a Bc. Radka Smíška ze Zdra-
votnické záchranné služby Libereckého 

kraje navazoval praktický nácvik KPR 
a zajištění DC. Druhé sdělení připravila 
RNDr. Anna Janáková, Ph.D., která také 
vedla workshop s názvem Zaměření na 
periosondu Pa-on. 

Vinohradský stomatologický den se 
těšil hojnému zájmu a zaznamenal přes 
dvě stě účastníků.

Připravila Iva Žáková 

Na realizaci workshopu s praktickým nácvikem 
KPR se podílel Bc. Radek Smíšek ze Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje. Na fotografii je při 
demonstraci intubace.

Vinohradský stomatologický den byl koncipován jako odborné 
setkání zubních lékařů, dentálních hygienistek a zdravotních 
sester k problematice parodontopatií.

Do programu přispěla přednáškou 
MUDr. Silvia Timková, Ph.D., z Košic.

Odborná garantka konference doc. MUDr. 
Eva Gojišová s lektorem doc. MUDr. Ivo 
Dřízhalem, CSc.

ké zubní lékaře než na parodontology. 
Dotkl se ožehavého problému, a to že 
někteří praktičtí zubní lékaři přehlížejí 
onemocnění parodontu a ústní hygie-
nu. Na závěr přednesl L. Korábek (Pra-
ha) Klinické aspekty orální halitózy. 
Téma pojal vtipně a naznačil, že léčba 
a řešení tohoto problému jsou poměr-
ně složité, a to nejen z psychologické-
ho hlediska.

Po odborném programu prvního dne 
se konalo plenární zasedání ČPS. Čle-
nové ČPS byli seznámeni s novými sta-
novami, s názory k dalšímu postgradu-
álnímu vzdělání v parodontologii, které 
bude muset projít určitým druhem re-
formy (narůstá počet zemí EU se speci-
alizační atestací v parodontologii) a se 
skutečností, že na jaře proběhnou nové 
volby do výboru ČPS. Zatím se přihlási-

lo 5 nových kandidátů do výboru a další 
jsou vítáni. Prosíme zájemce, aby se hlá-
sili u dr. J. Černušáka písemně e-mailem.

Příští Parodontologické dny s vol-
bou nového výboru se budou konat 
17. – 18. 4. 2015 ve Znojmě. Více na 
www. pe rio.cz.

Za výbor ČPS
MUDr. Michal Kania
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právní poradna ekonomická poradna

eKONOMICKá PORADNA  
PRO ČLeNy ČSK
Dotazy v rámci bezplatné poradny 
(ekonomika a účetnictví) 

přijímá každé pondělí
v době 16.00 – 18.00 hod.
Ing. Alena řeháková
na tel.: 222 592 419 nebo osobně 
na adrese Jeseniova 81, Praha 3

PRáVNí PORADNA PRO ČLeNy ČSK
Dotazy označené heslem 
Právní poradna pro členy ČSK 
zasílejte poštou na adresu
Mgr. Jiří Slavík, advokát
Zborovská 49, 150 00 Praha 5  
nebo na e-mail:
pravni.poradna@advokatvpraze.cz 

Rozsah dotazu:  
max. 50 řádek strojopisu.
Finanční spoluúčast tazatele:
400 Kč/1 dotaz.

Spoluúčast se hradí na účet ČSK:
č. ú. 3655120277/0100
Podmínky pro poskytování 
Právní poradny pro členy ČSK jsou 
k dispozici na www.dent.cz

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

Mám zaměstnance, kterému je 
vyplácena minimální mzda. Mění se 
od ledna 2015 výše minimální mzdy?

Ano. Minimální mzda se opět mě-
ní. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. 
s účinností od 1. ledna 2015 se zvyšuje 
základní sazba minimální mzdy pro sta-
novenou týdenní pracovní dobu 40 ho-
din ze současných 8500 Kč na 9200 Kč 
a základní hodinovou sazbu z 50,60 Kč 
na 55 Kč. V návaznosti na výši minimál-
ní mzdy se také mění minimální vymě-
řovací základ pro odvody na zdravotní 
pojištění za zaměstnance a osoby bez 
zdanitalných příjmů. 

Jaké regulační poplatky 
je povinen pacient platit 
v zubní ambulanci?

S účinností od 1. ledna 2015 jsou zru-
šeny všechny regulační poplatky s vý-
jimkou regulačního poplatku za využití 
lékařské pohotovostní služby a pohoto-
vostní služby v oboru zubní lékařství. 

Znamená to, že pacient v zubní am-
bulanci platí pouze regulační poplatek 
ve výši 90 Kč za využití pohotovostní 
služby. Poplatek platí (stejně jako do-
sud) dospělí i děti. Výjimky z povinnosti 
platit regulační poplatek za využití po-
hotovostní služby zůstaly zachovány. 
Zrušeno bylo ustanovení zákona, kte-
ré vymezovalo pohotovostní službu ja-
ko službu poskytnutou v době od 17 do 
7 hodin, o víkendu a o svátcích. Nyní 
platí pouze obecné ustanovení zákona 

PŘÍMÝ ZÁSAH
Cleandent Gel
(0,5% chlorhexidindiglukonát)
Nová konzistence, nová barva, nový 
způsob aplikace a nové složení.
Pomáhá, kde je potřeba – implantace,
extrakce, zánět. Neškodí jako roztoky 
– černání zubů, citlivost sliznic. 

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2
+420 234 716 512, trade@asklepion.cz

JIŽ
V PRODEJI!

84 Kč vč. DPH

o zdravotních službách, podle kterého 
se pohotovostní službou rozumí služba 
poskytovaná mimo pravidelné ordinač-
ní hodiny poskytovatele. 

Regulační poplatek je (stejně jako do-
sud) příjmem poskytovatele, který regu-
lační poplatek vybral. Poskytovatel je 
povinen použít vybrané regulační po-
platky na úhradu nákladů spojených 
s provozem a modernizací zdravotnic-
kého zařízení, ve kterém byla pohoto-
vostní služba poskytnuta. Stejně jako 
dosud je poskytovatel povinen pacien-
tovi vystavit na jeho žádost doklad po-
tvrzující zaplacení regulačního poplat-
ku a informovat zdravotní pojišťovny 
o vybraných regulačních poplatcích.
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připravujeme

Rubrika Fotoúsměv se stala už stálicí 
„elkáesky“ a právě vstupuje do dvanác-
tého roku své existence. Zahajujeme ji 
snímkem s vůní Vánoc, který je záro-
veň novoročním pozdravem všem čte-
nářům našeho časopisu. Příspěvek po-
slal náš stálý spolupracovník Petr Fencl 
z plzeňského grafického studia G2, kde 
se LKS sází a tvoří do konečné podoby: 
„Před svátky jsem navštívil svého zubní-

ho lékaře v Praze. Vánoční výzdoba v če-
kárně mě potěšila i pobavila. Stromeček 
byl vtipně ověšen perníkovými zuby a já 
si říkal, že i na tom je vidět, jaký pěkný 
vztah tu všichni mají ke svému povolání 
a svým pacientům. Málo platné – zuby 
prostě zdobí.“

Fotografie s výstižným textem zasílej-
te na e-mail: zakova@dent.cz nebo poš-
tou na adresu redakce časopisu LKS.

TRH ORDINACÍ
C o m m e r c i a l  S o l u t i o n s  s . r . o .

www.trhordinaci.cz

jako JEDINÍ V ČR OCEŇUJEME
LÉKAŘSKÉ PRAXE v souladu
s Mezinárodními oceňovacími standardy
a exkluzivně nabízíme převzetí / prodej
praxe systémem job-sharing

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
zajištění kompletních právnách služeb při 
převzetí/prodeji praxe

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

Commercial Solutions s.r.o., Žitavského 496,
Praha – Zbraslav, gsm: +420 724 586 766,
e-mail: krabec@trhordinaci.cz

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:

MéNě INVAZIVNí VýKON MeTODOU DeKOMPReSe

l Nesvětelné i světelné turbíny 3 200 – 11 500 Kč
l  Opravy starších turbín (plast, planžeta) 

500 – 800 Kč a úpravy na tlačítkové 2 700 Kč
l Výměna rotorů, turbín Satur a KaVo

Objednávky a opravy zasílejte na adresu:
Ing. Karel Sluka – DENTOS, Havlínova 1113, 182 00  Praha 8
Email: dentos.sluka@tiscali.cz  Mobil: 603 745 694
Tel., fax, záznam: 284 682 922  www.dentos.cz

DENTOS nabízí:
K uvedeným 

cenám 
účtujeme 

21 % DPH

Zlomený skelet a můstek opravíme 
technickým laserem v rámci kódů VZP

I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také 
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté 
korunky. Opravy skeletů 82341 – 950 Kč, 
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné, 
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1260 Kč.
ZNZ DENT, s. r. o., Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice

tel.: 283 981 302, 603 491 090, znzdent@post.cz
ukázky na www.znzdent.cz

STOMAT, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9

zaměstná zubního lékaře
s minimální dvouletou praxí a stomatochirurga na občasnou 

výpomoc (2x za měsíc)

Požadujeme: pozitivní přístup k práci, 
dlouhodobější pracovní poměr, příjemné vystupování.

Nabízíme: dobrý výdělek, práci v mladém kolektivu, 
příspěvek na vzdělávání, obědy i sportovní aktivity.  

Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...).

K dispozici služební byt v rezidenci Eliška s dotovaným nájmem.

Nástup dle dohody.
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9

tel: 603 266 616, 775 576 570, e-mail: info@stomat.cz

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

fotoúsměv

Kazuistiku s názvem Léčba rozsáhlé 
periapikální patologie v čelisti meto-
dou dekomprese připravili pro LKS au-
toři Jana Vašáková, Daniel Ott a Lia Na-
varová ze Stomatologické kliniky 1. LF 
UK a VFN Praha. Poúrazová nekróza je 

častým důsledkem luxačních poranění 
stálé dentice. Její časná diagnostika je 
klíčovou v předcházení vzniku chronic-
ké periapikální léze. V případě rozvo-
je periapikální patologie začínáme od 
konzervativních terapeutických postu-
pů k invazivnějším. Je s výhodou nejdří-
ve vybrat ze škály méně invazivních vý-
konů. Příkladem je např. dekomprese. 
V práci je popsáno kazuistické sdělení 
rozsáhlé periapikální patologie u 16leté 
pacientky, vzniklé následkem posttrau-
matické nekrózy pulpy pravého horního 
středního řezáku, úspěšně léčené meto-
dou dekomprese a zhojené bez nutnosti 
radikální chirurgické intervence.

Speciální nabídka:

celokeramika Emax Press

2100 Kč/člen
polopružné snímatelné  

náhrady z materiálu

FLEXITE
Doprava po celé České republice

Kompletní  
sortiment 
dentálních prací

20 let na českém  
a evropském dentálním trhu

Zubní laboratoř DENTIKA
Žitomírská 26, Praha

tel.: 777 920 029

dentika@dentika.cz

www.dentika.cz

Přijmeme zubního lékaře / lékařku do již vyba-
vené zubní ordinace pro zajištění stomatologic-
ké péče pacientům / klientům nemocnice.

Nabízíme:
	práci na plný úvazek, 
	jednosměnný provoz, 
	možnost vzdělávání a osobního rozvoje, 
	odpovídající finanční ohodnocení a zaměst-

nanecké výhody, 
	po zapracování možnost získat služební byt, 

eventuelně ubytování dle pravidel PNB.

Nástup možNý ihNed!

Tel.: 725 827 015
daniel.machocky@bohnice.cz

www.bohnice.cz
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PřeDNáŠeJíCí NA PDD (I.)

fotoalbum

Kongres Pražské dentální dny 2014, který se konal loni v říjnu, 
nabídl podle hodnocení účastníků zajímavý a přínosný odborný 
program. Z valné většiny domácí přednášející ve výsledku složili 
plastický obraz moderní stomatologie se zaměřením na frontální 
úsek chrupu. Toto první ohlédnutí za loňským kongresem 
zároveň berte jako příslib toho, že i PDD 2015 budou 
připraveny s důrazem především na kvalitu. 

Na prevenci neúspěchu protetického ošetření se zaměřil 
MUDr. Jindřich Charvát, CSc., se spoluautorkami doc. 
MUDr. Marií Bartoňovou, CSc., a doc. MUDr. Hanou 
Hubálkovou, Ph.D. (1. LF UK Praha).

Sdělení MUDr. Petra Hajného z Prahy (vlevo) se orientovalo na monolitickou estetiku a bezesporu splnilo očekávání posluchačů. Téma 
prevence se skrývalo pod trochu tajemným názvem přednášky „Jak zaseješ, tak sklidíš“ a působivý projev MUDr. Petra Bednáře z Úpice 
(uprostřed) zaplnil sál v sekci pro sestry a dentální hygienistky. Zubní lékaři pak jako jedno z nejlepších ohodnotili vystoupení MUDr. 
Martina Tomečka z Prahy (vpravo) týkající se managementu měkkých tkání při protetickém ošetření. 

Zájem auditoria si během čtvrtečního programu vychutnali také MUDr. Petr Pošta z LF UK Plzeň (vlevo), jenž se s kolektivem spoluautorů 
zabýval ošetřením krvácivých pacientů, doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., z LF UK Plzeň (uprostřed), která společně s doc. MUDr. 
Romanou Koberovou Ivančakovou z LF UK Hradec Králové obrátila pozornost posluchačů k poruchám vývoje zubů a prořezávání 
u předčasně narozených dětí, a MUDr. Radoslav Lacina z Prahy (vpravo) s tématem protetické náhrady laterálního úseku.

Novinkou PDD 2014 byly panelové diskuse 
završující jednotlivé tematické bloky. Na snímku 
jsou autorky z pražských klinických pracovišť, 
jež zodpovídaly dotazy ke svým vystoupením 
z oblasti péče o dětské pacienty. MUDr. 
Magdalena Koťová, Ph.D., z 3. LF UK (vlevo) 
se věnovala včasné diagnostice vývojových 
odchylek, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, 
DrSc., MBA, z 2. LF UK (uprostřed) dlouhodobé 
strategii léčby při úrazech zubů a MUDr. Jana 
Vašáková z 1. LF UK (vpravo) zánětlivým 
komplikacím poúrazových stavů zubů 
s nedokončeným vývojem.
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Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2,
+420 724 873 750, info@dentis-implant.com, www.dentis–implant.com
www.facebook.com/dentis.implantaty

Partner č. 1 v zubní implantologii

 ZANOŘENÍ IMPLANTÁTU

        Implantát      Dentis s-Clean/i-Clean Tapered     Dentis s-Clean/i-Clean Straight          Dentis OneQ (S.L.A.) 
       cena vč. DPH           2 300 Kč                      2 300 Kč        2 760 Kč
    Chirugická sada              s-Clean/i-Clean Tapered Kit        s-Clean/i-Clean Straight Kit                    OneQ Kit        
       cena vč. DPH          70 277 Kč          70 277 Kč       70 277 Kč
  Implantáty zdarma                       25 ks            25 ks         20 ks

suprakrestální krestální subkrestální
MINULOST SOUČASNOST BUDOUCNOST

AKČNÍ NABÍDKA
2 chirurgické sady dle vlastního výběru za 80 054 Kč vč. DPH

 Akce platí do 27. 2. 2015


