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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
16. – 17. 1. 2015
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 lednového zasedání jsme 
ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, 
Ph.D., zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zz Úhrady stomatologické péče 
v roce 2015.

 • Úhradové dodatky na rok 2015 zdra-
votních pojišťoven VZP ČR, ZP Škoda, 
RBP, VoZP ČR, ČPZP, OZP, ZP MV ČR jsou 
zveřejněny na www. dent. cz (Aktuální in-
formace).

 • VoZP ČR. Dr. P. Chrz jako předseda Zu-
bohradu zaslal 8. 1. generálnímu řediteli 
VoZP ČR MUDr. Karlu Štejnovi připomín-
ku k postupu VoZP při uzavírání tzv. ceno-

vých dodatků ke smlouvám o poskytování 
a úhradě zdravotních služeb pro rok 2015 
v segmentu poskytovatelů ambulantních 
stomatologických služeb (úhradový doda-
tek, který VoZP rozeslala, nebyl se Zubo-
hradem projednán).

 • VZP ČR. Dr. P. Chrz a dr. R. Houba na 
jednání s MUDr. Ludmilou Macháčkovou 
dne 12. 1. řešili:

a) Problém smluvních zdravotnických 
zařízení oprávněných vykazovat kód 
00968 (Tábor, České Budějovice, Pardu-
bice). Seznam všech smluvních zařízení 
oprávněných vykazovat kód 00968 zve-
řejní VZP na svých webových stránkách.

b) Změnu frekvencí kódů 00913, 00931 
a 00940. Změna frekvencí je účinná od 
1. 1. 2015, frekvenční omezení nebude 
zpětně vztahováno na tyto kódy vykáza-
né v r. 2014.

c) Úhradu péče hrazené ze zdravotního 
pojištění indukované nesmluvním posky-
tovatelem zdravotní péče. K tomuto bodu 
svolá VZP společné jednání i s ostatními 
zdravotními pojišťovnami.

NOVINKy Ve VZDěLáVáNí PLATNé OD 1. 1. 2015 
Znovu upozorňujeme na tyto novinky ve vzdělávání:
•  Novela řCVZL – Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů včetně přílohy 

č. 1 a přílohy č. 1 Finančního řádu (výklad viz LKS 12/2014 str. 247)
•  Opatření představenstva Komory č. 1 a č. 2
•  Kurs KPR (viz LKS 1/2015 str. 3)
•  Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog (viz LKS 1/2015 str. 3)
Informace o novinkách ve vzdělávání s přímými odkazy na všechny příslušné 
dokumenty ČSK je zveřejněna na www.dent.cz (Aktuální informace z 26. 1. 2015).

NePřeHLéDNěTe DůLeŽITé INFORMACe 
NA www. DeNT.CZ
Na webu ČSK jsou zveřejněny nebo v nejbližších dnech budou zveřejněny tyto 
důležité informace:
•  Informace k přeregistracím. Krajský úřad Středočeského kraje rozeslal 

poskytovatelům zdravotních služeb informace o tom, jak postupovat v řízení 
o tzv. přeregistraci, které bylo zahájeno v roce 2012 na podkladě později 
zrušeného zákona a dosud neskončilo (Aktuální informace z 28. 1. 2015).

•  Metodika k vykazování příjmů za zrušené regulační poplatky prostřednictvím 
kódu 09543, projednaná s VZP ČR. 

•  Odborné stanovisko představenstva ČSK č. 1/2005 k zevnímu bělení zubů, 
vydané na návrh vědecké rady ČSK. 

•  Stanovisko Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou 
magnetické rezonance, které zpracovala vědecká rada ČSK.

•  Podmínky pro užívání názvu „klinika“. Ze stanoviska, které zpracoval Mgr. 
J. Slavík, vyplývá, že podle zákona o zdravotních službách klinikou není 
ambulantní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní služby v oboru zubní 
lékařství, ledaže by šlo o společné pracoviště fakultní nemocnice a lékařské 
fakulty, zřízené ředitelem fakultní nemocnice. 

zz Národní registr poskytovatelů zdravot-
ních služeb. Ředitel ÚZIS doc. RNDr. La-
dislav Duška, Ph.D., podrobně informoval 
představenstvo ČSK o povinnosti zubních 
lékařů registrovat se do Národního regist-
ru poskytovatelů zdravotních služeb (NR-
PZS), a to výhradně elektronicky, a o sbě-
ru dat pro Výkazy rezortního statistické-
ho zjišťování pro obor stomatologie za rok 
2014. Přislíbil, že dodá k této problema-
tice vysvětlující materiál, který poté bude 
zveřejněn na www.dent.cz. 
zz Komora jako připomínkové místo v rám-

ci mezirezortního připomínkového řízení. 
Dne 15. 12. 2014 došlo ke schválení usne-
sení vlády týkající se změn Legislativních 
pravidel vlády a jednacího řádu Legislativ-
ní rady vlády. Profesní komory zřízené zá-
konem se stanou připomínkovým místem 
v rámci mezirezortního připomínkového ří-
zení v případě, že se návrh právního předpi-
su týká právní regulace nebo oblasti působ-
nosti těchto komor. ČSK byla informována 
dopisem od Mgr. Jiřího Dienstbiera, minist-
ra pro lidská práva, rovné příležitosti a legis-
lativu a předsedy Legislativní rady vlády, dne 
19. 12. Následně, dne 23. 12., obdržela ČSK 
žádost, aby zaslala potřebné údaje k zajiště-
ní přístupu do aplikace, ve které budou uklá-
dány dokumenty k připomínkování.
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti re-

vizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková a o činnosti ČR ČSK dr. 
I. He jduk.
zz Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen in-

formoval o činnostech a zprávách z FDI 
a CED. 
zz Léčba bisfosfonáty. Dne 14. 1. se dr. 

P. Chrz a dr. R. Houba zúčastnili společ-
ného jednání zástupců stomatologie a os-
teologie o problematice vedlejších účin-
ků bisfosfonátů a denosumabu u stomato-
logických pacientů. Jednání budou pokra-
čovat a bude vytvořen k této problematice 
materiál pro zubní lékaře.
zz Vzdělávání. Představenstvo projedná-

valo žádosti podané VS ČSK týkající se 
Osvědčení odbornosti, registrace vzdělá-
vacích akcí a akreditace pracovišť.
zzwebinář. Uskutečnil se 8. 1. s MUDr. 

et MUDr. Janem Bublíkem z Wisconsi-
nu, USA, na téma „Plánování protetického 
ošetření chrupu pomocí zubních implan-
tátů“. Zájem zubních lékařů nepřesáhl ka-
pacitu třídy (89 přístupů). 
zz Pečeť ČSK. Bylo schváleno udělení li-

cence na užívání pečeti ČSK společnosti 
Český zelený kříž, s. r. o., na projekt Dět-
ský úsměv a společnosti Wrigley, s. r. o., 
na produkty – žvýkačky Orbit, Orbit for 
Kids a Orbit Professional. 
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z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí  
RK ČSK 16. 1. 2015

Revizní komise ČSK se na svém 
prvním zasedání v roce 2015 
standardně zabývala běžnou agendou 
a stížnostmi.

Kontrolovali jsme plnění rozpoč tu cen-
tra ČSK za měsíce 1–11/2014. Zhodno-
tili jsme i činnost oblastí – zasílání zá-
pisů z jednání představenstev OSK, 
RK OSK i ČR OSK. 

Bohužel se opět při projednávání stíž-
ností velmi protahují a tím i nedodržují 
správní termíny. Z několika oblastí opět 
za celý rok nepřišel ani jeden zápis, ze 
žádného jednání. Chceme se domnívat, 
že jde pouze o administrativní chybu 
a nedostatek v komunikaci. 

Kvapem se též blíží termín zaplacení 
členských příspěvků. Všem připomíná-
me termín úhrady – do oblasti je třeba 
platbu zaslat do 31. 1., z oblastí do cen-
tra kompletně (i s úhradou za „neplati-
če“) do konce března 2015. 

Někteří členové revizní komise se 
poté zúčastnili jednání představenstva 
ČSK. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

ČSK Se ZAPOJí DO OSLAV 
SVěTOVéHO DNe ORáLNíHO ZDRAVí

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář 
(5. 3.). 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 Zasedání revizní komise ČSK (6. 3.)
zz Zasedání představenstva ČSK (6. 3.)
zzMezinárodní studentský kongres 

International Dental Student Congress 
– IDSC 2015 (5. – 8. 3., Brno, pořádá 
Sdružení studentů stomatologie ČR 
pod záštitou prezidenta ČSK)
zz Jarní stomatologické fórum 

(20. 3., Kongresové centrum Praha, 
pořádá VS ČSK)
zz Světový den orálního zdraví (20. 3.) 

Informace z únorového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 3/2015.

FDI (Světová federace zubních 
lékařů) připravuje na 20. března 
2015 oslavy již osmého ročníku 
Světového dne orálního zdraví (world 
Oral Health Day – wOHD). Jak jsme 
již informovali v minulém LKS, do 
oslav se i v letošním roce aktivně 
zapojí ČSK. 

V současné době připravujeme ve spo-
lupráci s generálními partnery WOHD 
informační brožuru pro veřejnost, vy-
stoupení zubních lékařů a dentálních 
hygienistek v celoplošných i regionál-
ních televizních a rozhlasových studiích, 

slevové akce pro veřejnost a zábavnou 
fotografickou soutěž na webových strán-
kách aktuálně vytvořených pro Světový 
den orálního zdraví 2015. Ke spoluprá-
ci jsme přizvali i Asociaci dentálních hy-
gienistek ČR, Sdružení studentů stoma-
tologie ČR a organizátory preventivních 
programů Dětský úsměv a Zdravé zuby.

Propagaci prevence chceme věnovat 
celý týden, který zahájíme společnou 
tiskovou konferencí dne 16. 3. 2014.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH 
ČASOPISů PRO ČLeNy ČSK NADáLe I PRO ROK 2015
Komora opět pro rok 2015 kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila 
pro své členy 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

POVINNá eLeKTRONICKá KOMUNIKACe 
Se SPRáVCeM DANě
Od 1. ledna 2015 platí rozšířená povinnost elektronické komunikace 
se správcem daně. Týká se zejména těch daňových subjektů, které mají 
zpřístupněnu datovou schránku (ať již ze zákona, nebo dobrovolně). Více 
informací naleznete na www.dent.cz (Aktuální informace z 27. 1. 2015).
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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

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

Kdo z nás se může pochlubit, že 
vystupoval v Národním divadle? 
Této cti se dostalo MUDr. Vladimíru 
Ščigelovi, Ph.D., MBA. Kühnův 
smíšený sbor, jehož je již léta 
členem, zpívá na Nové scéně 
v opeře, která měla premiéru 
17. prosince 2014.

Tuto operu, uváděnou podle origi-
nálního libreta v ruštině, tvoří dvě ex-
travagantní skladby Dmitrije Šostakovi-
če. První z nich je Orango, prolog ne-
dokončené opery, druhou Antiformalis-
tický jarmark, označený jako „pomůcka 
studujícím pojednávající o boji realistic-
kých a formalistických tendencí v hud-
bě“. Námětem satirických oper jsou 
pseudovědecké pokusy a socialistický 
realismus a není se co divit, že obě díla 
zůstala dobře schovaná „v šuplíku“. Na-
příklad libreto k Jarmarku napsal sám D. 
Šostakovič a je vtipně sestavené z dobo-
vých doslovných citátů, dnes až mrazi-
vě dokumentujících stalinovské „dělání 
pořádku“ nejprve ve vědě a poté v umě-
ní (1948). Za Stalina by pouhé prozraze-
ní existence partitury bylo „na zastřele-
ní“, jak trefně poznamenal Šostakovičův 
přítel, skladatel Vissarion Šebalin. 

Opera, v režii Slávy Daubnerové a pod 
vedením dirigenta Jana Kučery, má za 
sebou již několik repríz a těší se znač-
nému zájmu diváků. Další představení 
jsou plánována také na Slovensku v zá-
řijovém termínu a v průběhu podzimu 
pak opět na scéně Národního divadla 
v Praze. 

Dr. Vladimíru Ščigelovi k tomuto umě- 
leckému úspěchu upřímně blahopře-
jeme. A připojujeme také jeho omluvu 

účastníkům vzdělávacího kursu VS ČSK 
v Apolence, jehož dlouhodobě napláno-
vaný termín nakonec nečekaně kolido-
val právě s datem prosincové premiéry 
opery. S velkým pochopením nepřítom-
ného (a obrovskou trémou zkoušeného) 

dr. Ščigela na kursu zastoupila MUDr. 
Věra Bartáková, CSc. Téma odpřednášela 
z originální prezentace svěřené jí osobně 
dr. Ščigelem, který jí za tento takřka „te-
levizní“ záskok velmi děkuje. 

Redakce

VLADIMíR ŠČIGeL ZPíVá V NáRODNíM DIVADLe

Skladba Antiformalistický jarmark D. Šostakoviče tvoří druhou 
část opery uváděné v Národním divadle. MUDr. Vladimír Ščigel, 
Ph.D., MBA, člen Kühnova smíšeného sboru, je na snímku vlevo 
v druhé řadě stojících účinkujících. V popředí je sólista Oleg 
Korotkov v roli A. A. Dvojkina (životní předlohou této postavy 
byl stalinovský ideolog A. A. Ždanov).



27LKS 2/2015

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

Ze SeTKáNí PřeDSeDů OSK V PRAZe A V OLOMOUCI 
První letošní setkání předsedů 
oblastních stomatologických komor 
se zástupci představenstva ČSK 
a Kanceláře ČSK se konalo 30. 1. 
v Praze a 6. 2. v Olomouci

Představenstvo ČSK reprezentovali pre-
zident MUDr. Pavel Chrz a viceprezident 
MUDr. Robert Houba, Ph.D. Za Kance-
lář ČSK se zúčastnily její ředitelka RNDr. 
Marie Švábová, vedoucí vnitřního oddě-
lení Libuše Císařová a vedoucí Vzděláva-
cího střediska ČSK Ing. Hana Štěpánko-
vá. Na pražském jednání vystoupil také 
právní poradce Mgr. Jiří Slavík.

Setkání v Praze a v Olomouci měla 
shodný program. Pozornost se zaměřila 
zejména na legislativu platnou od 1. 1. 
2015 a další novinky, které se týkají 
zubních lékařů a provozu jejich zdra-
votnických zařízení (viz průběžné ak-
tuality na www.dent.cz a v LKS, nyní 
na str. 24 – 25). 

MUDr. Pavel Chrz zrekapituloval 
průběh loňského dohodovacího řízení 
o úhradách na rok 2015 a následná jed-
nání s MZ ČR a zdravotními pojišťovna-
mi. Jejich výsledek se promítl do vyda-
né Úhradové vyhlášky. Úhradové dodat-
ky jednotlivých zdravotních pojišťoven 
odpovídají vydané vyhlášce. Nárůst cca 
o 2 % z celkových úhrad se soustředil 
do kódu 00901 (navýšení o 42 Kč), te-
dy na podporu prevence. Došlo k úpra-
vě textu u kódů 00913, 00931 a 00940, 
konkrétně ke změně ve frekvenci je-
jich vykazování, která je účinná od 1. 1. 
2015. Frekvenční omezení by nemělo 
být zpětně vztahováno na tyto kódy vy-
kázané v roce 2014.

Dále se podrobně hovořilo o metodi-
ce vykazování příjmů za zrušené regu-
lační poplatky, o složité problematice 
záruční lhůty neboli podle terminologie 
nového občanského zákoníku „odpo-
vědnosti za vady“, jejíž výklad je nyní 
předmětem jednání ČSK a VZP, a o po-
vinné registraci do Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb. 

V části věnované odborným otázkám 
byli zástupci OSK upozorněni na od-
borné stanovisko představenstva ČSK 
k zevnímu bělení zubů, na stanovisko 
vědecké rady ČSK k dentálním slitinám 
a jejich kompatibilitě s vyšetřením me-
todou magnetické rezonance, na pro-
blematiku pacientů léčených bisfosfo-
náty a na podmínky pro užívání názvu 
„klinika“. 

MUDr. Pavel Chrz se také důrazně 
distancoval od článků zveřejněných 
v MF DNES v období od 29. 1. do 1. 2. 
(viz rubrika Média a my na str. S11).

Navazoval blok zaměřený na proble-
matiku OSK. Slovo patřilo předsedům, 
aby informovali centrum Komory o pro-
blémech, s nimiž se ve svých regionech 
potýkají. Dále MUDr. Robert Houba, 
Ph.D., shrnul podněty ze zápisů z jed-
nání představenstev a sněmů OSK a re-
agoval na ně. Upozornil na to, že někte-
ré OSK zasílají zápisy do centra ČSK se 
značným zpožděním, a tak na dotazy či 
připomínky, které obsahují, není možné 
bezprostředně reagovat. Požádal proto 
předsedy oblastí, aby o závažných pro-
blémech informovali představenstvo 
Komory nebo Kancelář ČSK operativně 
v samostatné korespondenci. 

Předsedové OSK a zástupci centra 
Komory se také shodli na tom, že je nut-
né důrazně apelovat na členy Komory, 
aby ve vlastním zájmu aktualizovali své 
údaje vedené v registru členů. Jde hlav-
ně o změnu jména po svatbě, změnu 
adresy, e-mailových a telefonních kon-
taktů apod. Zastaralé údaje činí problé-
my nejen v administrativě, ale hlavně 
v komunikaci mezi Komorou a jejími 
členy. Například pokud není k dispozi-
ci žádná nebo správná e-mailová adre-
sa, zbavuje se člen ČSK možnosti dostá-
vat důležité informace aktuálně přímo 
do své pošty. 

Samostatný blok jednání byl stan-
dardně věnován spolupráci OSK s cen-
trem ČSK. Ředitelka Kanceláře ČSK 
RNDr. Marie Švábová okomentovala 
materiály, které zástupci oblastí obdr-
želi: statistický přehled o činnosti OSK 

v roce 2014, přehled zasílání ekono-
mické dokumentace OSK v roce 2014 
a přehled zasílání rozpočtů OSK na rok 
2015. 

Pozornost se zaměřila na novou po-
vinnost elektronické komunikace se 
správcem daně pro ty subjekty, které 
mají zpřístupněnou datovou schránku. 
Týká se to mimo jiné všech orgánů ve-
řejné moci, kterým je také ČSK a všech-
ny OSK. Proto byla pro předsedy připra-
vena názorná prezentace, jak datové 
schránky používat. OSK budou datové 
schránky využívat k elektronické komu-
nikaci nejen s finančními úřady, ale i ve 
správním řízení při výkonu disciplinární 
pravomoci.

Podrobný výklad zazněl rovněž k no-
vinkám ve vzdělávání ČSK platným od 
1. 1. 2015. 

Zpracovala redakce
Setkání s předsedy OSK v Praze se 
zúčastnili (zleva) viceprezident ČSK 
MUDr. Robert Houba, Ph.D., prezident 
ČSK MUDr. Pavel Chrz, ředitelka 
Kanceláře ČSK RNDr. Marie Švábová 
a právní poradce Mgr. Jiří Slavík 

V Praze se předsedové OSK sešli 
30. ledna ve dvou skupinách, fotografie 
je z odpoledního jednání ve velké 
učebně v Apolence.

Na fotografii z pražského dopoledního 
jednání jsou MUDr. Zdeňka Křenková, 
předsedkyně OSK Liberec, a MUDr. Jiří 
Hvězda, předseda OSK Jičín.



29LKS 2/2015

odborné sdělení

Jana Vašáková1), Daniel Ott2), Lia Navarová1)

1)  Oddělení dětské stomatologie, Stomatologická klinika,  
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

2)  Oddělení záchovné stomatologie, Stomatologická klinika,  
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

MUDr. Jana Vašáková (*1982) absolvovala 
magisterské studium v oboru stomatologie 
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze v r. 2007. Od ukončení studia 
je zaměstnána jako sekundární lékařka 
na Oddělení dětské stomatologie 
Stomatologické kliniky 1. LF UK 
a VFN Praha, kde pracuje doposud. 
Od r. 2010 je držitelem Osvědčení 
praktický zubní lékař, od r. 2012 Osvědčení 
praktický zubní lékař pedostomatolog. 
V r. 2013 složila atestaci v oboru Klinická 
stomatologie. V rámci svého postgraduálního 
studia se zabývá vztahem mezi zubní úzkostí 
a prevalencí zubního kazu u předškolních 
dětí. Aktivně se podílí na výuce studentů 
zubního lékařství a je autorkou několika 
odborných sdělení a přednášek. Je členkou 
České společnosti pro dětskou stomatologii, 
European Academy of Paediatric Dentistry 
a International Association of Paediatric 
Dentistry. 

Kontakt: jana.vasakova@vfn.cz
 Oddělení dětské stomatologie
 Stomatologická klinika 
 1. LF UK a VFN Praha
 Kateřinská 32
 128 00  Praha 2

O AUTORCe

LéČBA ROZSáHLé PeRIAPIKáLNí PATOLOGIe 
V ČeLISTI MeTODOU DeKOMPReSe

Kazuistika

SOUHRN: Poúrazová nekróza je častým důsledkem luxač-
ních poranění stálé dentice. Její časná diagnostika je klíčovou 
v předcházení vzniku chronické periapikální léze. Pravidelné 
rentgenové kontroly a klinické vyšetření by měly být součás-
tí poúrazového protokolu. V případě rozvoje periapikální pa-
tologie začínáme od konzervativních terapeutických postupů 
k invazivnějším. Terapie se opírá o odstranění subjektivních 
obtíží, pokud jsou přítomné, eradikaci mikroorganismů z po-
stižené oblasti a tím vytvoření podmínek pro hojení vlastní 
periapikální léze. Chirurgické výkony podporující hojení kost-
ních defektů jsou mnohdy rozsáhlé, časově náročné a pro pa-

cienta zatěžující. Je s výhodou nejdříve vybrat ze škály méně 
invazivních výkonů, které přinášejí v určitém časovém hori-
zontu stejný výsledek a pro pacienta tak zatěžujícími nejsou. 
Příkladem takového výkonu je například dekomprese. V práci 
je popsána kazuistika rozsáhlé periapikální patologie u 16leté 
pacientky, vzniklé následkem posttraumatické nekrózy pulpy 
pravého horního středního řezáku, úspěšně léčené metodou 
dekomprese a zhojené bez nutnosti radikální chirurgické in-
tervence.
Klíčová slova: periapikální projasnění, poranění závěsného 
aparátu zubu, dekomprese.

TReATMeNT OF exTeNSIVe PeRIAPICAL 
PATHOLOGy IN A JAw wITH 
DeCOMPReSSION PROCeDURe
Case report

SUMMARy: Pulp necrosis is a frequent consequence after 
a luxatory injury in the permanent dentition. The early dia-
g nosis is a key in the prevention of extensive chronic periapi-
cal lesion development. Regular X-ray follow-ups and clinical 
examinations should be the part of the trauma management. 
In the treatment of periapical pathology we preceded from the 
conservative therapeutical approaches to more invasive ones. 
We focused on the elimination of subjective complaints, if 
presented, eradication of microoganisms from affected region 
and thus creating better conditions for the healing of periapi-
cal lesion itself. Common used surgical procedures which en-
courage healing of the bone defects are extensive, time con-
suming and patient's demanding. It is advantageous to select 
among less invasive procedures which have the same result in 
a certain time period and are not so patient's demanding. The 
decompression procedure is such an example. Our work deals 
with the clinical case of 16 aged girl experienced extensive 
periapical radiolucency. Pulp necrosis has developed as a re-
sult of trauma to upper central right incisor, was succesfully 
treated with decompression procedure and has healed with-
out necessity of using radical surgical procedure.
Key words: periapical lesion, luxatory injury of teeth, decom-
pression.

LKS, 2015, 25(2): 29 – 35
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ÚVOD
K postižení pulpy může dojít při iritaci postupující infek-

cí zubního kazu dentinovými tubuly. Pak se hovoří o infekční 
pulpitidě. Podobným mechanismem dochází k infekční pul-
pitidě při fraktuře klinické korunky a obnažení dentinových 
tubulů. Ty se stávají cestou průniku bakterií z dutiny ústní do 
zubní pulpy. Druhou nejčastější příčinou postižení zubní pul-
py je předchozí trauma, při kterém dojde k poruše krevního 
zásobení. Takovým typem traumatu jsou poranění závěsného 
aparátu zubu. Při přerušení krevního zásobení dochází k is-
chemii a poté ke koagulační nekróze pulpy (1). Tento stav ne-
krózy pulpy zubu není bolestivý a rentgenologicky patrný. Pro 
potvrzení nekrózy pulpy je třeba přítomnosti alespoň 2 pozi-
tivních symptomů z dále zmíněných, a to negativní odpověď 
na chladovou zkoušku, na elektrické dráždění, na termální sti-
muly, přítomnost šedavého zabarvení klinické korunky zubu, 
odlišná reakce na poklep (2). Přičemž test vitality bezprostřed-
ně po úrazu nebývá pozitivní. Důležitou součástí jak vstupní-
ho, tak kontrolních vyšetření je intraorální rentgenový snímek 
postižené oblasti.

Tkáň pulpy před foramen apicale a postranní kanálky ko-
munikují s apikálním periodonciem, a proto se neléčený stav 
pulpy šíří přes apex do periodoncia. Vzhledem k lepším pod-
mínkám obrany v periodonciu než v pulpě dochází v mno-
ha případech k vytvoření rovnováhy mezi iritujícím podně-
tem a imunitní obranou. Výsledkem je chronicita procesu a na 
rentgenovém snímku patrná periapikální patologie ve formě 
projasnění komunikujícího s periodontální štěrbinou zubu. 
Primárně poúrazová nekróza pulpy je sterilní a pro vznik pe-
riapikální patologie je třeba přítomnosti bakterií v kořenovém 
kanálku, kam se dostávají buď komunikací s dutinou ústní, 
anebo hematogenním přestupem bakterií přímo do periodon-
cia a teprve poté do nekrotické pulpy.

Extraradikulární infekce se rozlišuje na periapikální akutní 
absces a chronickou periapikální lézi. Bakterie jsou detekova-
telné ve vlastním těle léze nebo jako biofilm (3) adherující na 
apex kořene postiženého zubu. Přítomnost bakteriálních me-
tabolitů, antigenů a zánětlivých cytokinů v oblasti apexu koře-
ne spouští periapikální zánět, který vede k formování reaktiv-
ní zánětlivé tkáně nazývané periapikální granulom. Dále cy-
tokiny zánětu stimulují Mallasezovy epiteliální zbytky (4, 5), 
které jsou součástí periodontálních tkání. Tyto epiteliální pru-
hy pronikají do periapikálního granulomu, splývají a vytvářejí 
výstelku budoucí cysty, která se plní kolikvovanou granulační 
tkání a serózním exsudátem. Cysta je obecně definována jako 
dutina v kosti nebo měkké tkáni s epiteliální výstelkou a teku-
tým, kašovitým nebo tuhým obsahem. Osmotický tlak uvnitř 
cysty je větší než v okolí, což vede k nasávání tekutiny do nit-
ra cysty a jejímu rozpínání, které se projevuje tlakem na okol-
ní kost. Dochází pak k resorpci okolní kostní tkáně. Klinicky 
je chronická periapikální léze detekovatelná na rentgenovém 
snímku, v pokročilé fázi je v dutině ústní zřetelné vyklenutí až 
perforace. Pacient bývá subjektivně bez obtíží.

Léze rentgenologicky patrné v čelistech dělíme na léze 
vznikající ze zubní příčiny a léze vznikající bez zubní příčiny. 
Mezi léze bez zubní příčiny řadíme ameloblastom, centrál-
ní fibrom, fibrózní dysplazii, hemangiom, primární malig ni-
ty, metastázy a projevy zánětlivých kostních onemocnění. Pe-
ria pikální patologie cystického a necystického charakteru se 
odliší pouze histologickým vyšetřením. 

Diferenciální diagnostika periapikální léze větší než 1 cm 
v průměru s dobře rentgenologicky definovanými okraji by 
měla zvažovat možnost radikulární cysty. Radikulární cysta 
patří mezi odontogenní zánětlivé cysty (6). Dle Simona (1980) 
lze radikulární cysty dělit na pravé, kdy epiteliální výstelka ne-

Obr. 1: Intraorální snímek 
zubu 11 z 8. 9. 2010.

Obr. 2: Stav v dutině ústní 8. 9. 2010.

Obr. 3: Stav v dutině ústní 1. 4. 2011.
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komunikuje s kořenovým systémem, a nepravé cysty (v ang-
licky psané literatuře „periapical pocket cysts“), kdy epiteliální 
výstelka komunikuje s kořenovým systémem (7, 8, 9). Četnost 
periapikálních abscesů je mezi 28,7 – 70,07 %, periapikálních 
granulomů mezi 9,3 – 87,1 % (10) a periapikálních cyst mezi 
6 – 55 % (11). Z těchto výše uvedených periapikálních cyst je 
incidence pravých a nepravých cyst v poměru 3 : 2 (11). Toto 
Simonovo dělení má významný klinický dopad, protože ne-
pravé cysty po správně provedeném endodontickém ošetření 
spontánně regredují v 74 – 88 % (12, 13, 14, 15), kdežto při te-
rapii pravých cyst je třeba použít chirurgický přístup (odstraně-
ní cysty kombinované s resekcí kořenového hrotu, hemisekcí).

V současné filozofii řešení periapikálních lézí bychom mě-
li začínat nejprve s nechirurgickými přístupy. Teprve v případě 
neúspěchu provádíme chirurgické ošetření (16). Při rozhodo-
vacím procesu bychom měli vzít v úvahu následující faktory: 
diagnózu léze, a to odlišení příčinného zubu od zdravého tes-
tem vitality, vzdálenost periapikální léze od okolních zubů, 
blízkost důležitých anatomických struktur, spolupráci a věk 
pacienta, překážky v kořenovém kanálku. 

Mezi nechirurgické přístupy v terapii periapikální léze pa-
tří konzervativní endodontické ošetření, dekomprese, aktivní 
nechirurgická dekomprese, technika aspirace a vyplachování, 
postupy využívající hydroxid vápenatý, reparační terapie (16, 
17). Při použití těchto nechirurgických přístupů jsou nezbytné 
pravidelné kontroly. Běžnými konzervativními přístupy dochá-
zí ke zhojení periapikální léze v rozmezí 12 – 15 měsíců (18). 
Přičemž léze v horní čelisti se hojí rychleji než v dolní čelisti 
a léze ve frontálním úseku čelisti se hojí rychleji než léze v la-
terálním úseku (19).

Dekompresí je chápán výkon, kdy je z minimálního řezu 
ve sliznici nad periapikální lézí provedena drenáž léze, kte-
rou je pravidelně po určitý časový interval prováděn výplach 
léze. Jako drén lze použít různé plastové trubičky, části in-
fuzních setů. Neexistuje časový protokol určující, jak dlou-
ho je drén vhodné ponechat v ráně. Mění se od 2 dnů (20) po 
5 let (21). Pacient by měl denně provádět výplach léze dre-
nážní trubičkou buď fyziologickým roztokem, nebo roztokem 
0,12% chlorhexidinu. Dekomprese je kontraindikována v pří-
padě, kdy je léze solidního charakteru nebo při nepřítomnosti 
tekutiny v lézi (20).

Jako aktivní nechirurgická dekomprese je pak chápána me-
toda, kdy je na endodontickou kanylu v kořenovém kanálku 
nasazen výkonný sací systém, který vytvořením negativního 
tlaku provede dekompresi léze a přibližně během 20 minut 
vysaje tekutý obsah léze přes kořenový kanálek ven (16).

VLASTNí POZOROVáNí
Na Oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 

1. LF UK a VFN Praha se dostavila 14. 10. 2010 16letá dívka 
s doporučením k ošetření. Od svého ošetřujícího zubního lé-
kaře donesla intraorální snímek zubu 11 z 8. 9. 2010 (obr. 1), 
na kterém bylo patrné rozsáhlé projasnění nad apexem zubu 
11 související s periodontální štěrbinou a resorpce apikální 
části kořene zubu 11. Kořenový kanálek zubu 11 neobsaho-
val rentgenkontrastní výplň ani jiné známky proběhlého nebo 
probíhajícího endodontického ošetření. Intraorální vyšetření 
odhalilo slizniční píštěl ve vestibulu frontální oblasti horní če-
listi, kratší klinickou korunku zubu 11 (obr. 2) ve srovnání se 
zubem 21, nevitální reakci na chlad u zubu 11. V dutině ústní 
ani v měkkých tkáních obličeje nebyly známky infiltrace ani 
otoku. Subjektivně dívka negovala bolest. 

V anamnéze dívka udávala pád z kola asi před 6 lety, při 
kterém se udeřila do horních zubů. Od doby úrazu se nedosta-
vovala k pravidelným rentgenovým kontrolám postižené ob-

lasti až do doby odeslání na Oddělení dětské stomatologie. 
Celkově byla dívka zdráva, trvale neužívala žádné léky a ne-
govala alergie.

V infiltrační lokální anestezii 4% Supracainem byla pro-
vedena trepanace zubu 11, pročištění kořenového kanálku, 
stanovení pracovní délky zubu 11 s pomocí apexlokátoru na 
19,5 mm, která byla následně zkrácena o 0,5 mm. Kořenový 
kanálek jsme vyplnili hustou suspenzí netuhnoucího hydro-
xidu vápenatého na 14 dní a provedli jsme provizorní uzávěr 
vstupu do kořenového kanálku výplní z konvenčního skloio-
nomerního cementu. V tuto chvíli pro nevysušitelnost kořeno-
vého kanálku danou exsudací a pro resorpci apikální části ko-
řene, která způsobila paralelitu stěn kořenového kanálku, ne-
bylo možné provést standardní definitivní endodontické ošet-
ření zubu 11. 

Stanovili jsme léčebný plán, který spočíval v opakovaných 
výměnách suspenze hydroxidu vápenatého do doby vytvoření 
nového apikálního stop a zastavení exsudace z periapikálního 
ložiska. Poté jsme plánovali definitivní endodontické ošetření 
kořenového kanálku, zavedení sklovláknového čepu, eventu-
ální bělení klinické korunky a estetickou korekci tvaru zubu.

Obr. 6: Silikonová trubička použitá k dekompresi.

Obr. 4: Intraorální snímek 
zubu 11 a 21 z 1. 4. 
2011 se zavedeným 
gutaperčovým čepem ve 
vstupu píštěle.

Obr. 5: Měřicí snímek 
s kořenovým nástrojem 
ISO 90 z 1. 4. 2011.



32 LKS 2/2015

Obr. 7: Ukázka výplachu periapikálního ložiska fyziologickým roztokem přes zavedenou 
silikonovou trubičku.

Obr. 9: Stav v dutině ústní po vyjmutí silikonové trubičky 4. 5. 2011.

Obr. 8: Stav v dutině ústní 2 dny po zavedení silikonové trubičky, tj. 29. 4. 2011.
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Po 14 dnech byla provedena výměna suspenze hydroxidu 
vápenatého. Kořenový kanálek byl stále nevysušitelný pro vy-
tékající zapáchající žlutý exsudát. Po 2 měsících již kořeno-
vý kanálek exsudoval méně, dívka byla subjektivně bez obtí-
ží a kontrolní rentgenový snímek nevykazoval zhoršení stavu. 
Po dalších 3 měsících (1. 4. 2011) jsme při intraorálním vyšet-
ření zjistili aktivní píštěl v oblasti vestibula zubu 11 (obr. 3). 
Zhotovili jsme snímek se zavedeným gutaperčovým čepem ve 
vstupu píštěle (obr. 4), čímž jsme ověřili souvislost s periapi-
kálním projasněním, a kontrolní měřicí snímek s kořenovým 
nástrojem ISO 90 na pracovní délku 19 mm (obr. 5). Na tom-
to měřicím snímku je již patrný nový apikální stop. Zub byl 
pro přetrvávající exsudaci z kořenového kanálku opět zapl-
něn pouze provizorně suspenzí hydroxidu vápenatého a byla 
navržena dekomprese periapikálního ložiska, která byla pro-
vedena vzhledem k časovým možnostem pracoviště za 3 týd-
ny (27. 4. 2011). V místní infiltrační anestezii bylo provedeno 
rozšíření slizniční píštěle drobným řezem a do této rány byla 
zavedena silikonová trubička (obr. 6) s rozšířeným okrajem, 
k okolí fixovaná nevstřebatelným monofilním stehem. Přes si-
likonovou trubičku byl proveden výplach fyziologickým roz-
tokem, do té doby než výplašek odcházel čirý (obr. 7). Paci-
entka po poučení a instruktáži obdržela silnější kanylu se stří-
kačkou a fyziologickým roztokem i pro domácí použití. 

Kontrolu jsme provedli za 2 dny (obr. 8), kdy výplašek 
byl při ordinačním výplachu již zcela čirý. Za dalších 6 dnů 
(4. 5. 2011) jsme naplánovali další kontrolu, při které jsme vy-
jmuli silikonovou trubičku a odstranili stehy (obr. 9).

V této době byl již kanálek vysušitelný, a proto jsme přistou-
pili k plnění kořenového kanálku metodou laterální konden-
zace (obr. 10), trepanační otvor byl opět uzavřen provizorním 
výplňovým materiálem. Po 3 dnech (7. 5. 2011) jsme vyčisti-
li dřeňovou dutinu od zbytků gutaperčových čepů a uzavřeli 
jsme vstup do kořenového kanálku skloionomerním cemen-
tem modifikovaným kompozitní pryskyřicí. Do dřeňové dutiny 
jsme vložili bělicí směs pro vnitřní bělení. Dívka se dostavila 
za 3 dny (10. 5. 2011) k výměně bělicí směsi. Esteticky vyho-
vujícího výsledku bylo dosaženo za další 3 dny (13. 5. 2011) 
(obr. 11). 

Za 14 dní (27. 5. 2011) byl po odstranění části kořenové 
výplně vložen do kořenového kanálku sklovláknový čep na 
pracovní délku 15 mm a fixován v kořenovém kanálku du-
álním cementem. V další návštěvě (27. 6. 2011) byla prove-
dena v infiltrační anestezii 4% Supracainem kauterizace krč-
kové gingivy k úpravě nesymetrické linie krčkové gingivy lé-
čeného zubu 11 a okolních zubů (obr. 12). V další návště-
vě pak dostavba incizní hrany zubu 11 kompozitní pryskyři-
cí (obr. 13). Kontrolní rentgenové vyšetření, které neukázalo 
progresi periapikálního projasnění, jsme provedli za 3 měsíce 
(14. 9. 2011) (obr. 14). Píštěl ve vestibulu přetrvávala, dívka 
byla bez obtíží.

Dne 24. 10. 2011 (tj. po 5 týdnech) přichází pacientka s bo-
lestí. Klinické vyšetření ukazuje minimální infiltraci vestibula 
ve srovnání s kontralaterální stranou, perzistující píštěl je bez 
sekrece. Vzhledem k výše popsanému stavu byla indikována 
antibiotika Amoksiklav p. o. 1 g po 12 h na týden. Další kont-
rola následovala za 2 měsíce (12. 12. 2011) (obr. 15), kdy na 
rentgenogramu je poprvé patrná regrese periapikálního pro-
jasnění, a proto byl další termín kontroly stanoven až za 6 mě-
síců. Dne 25. 4. 2012 na rentgenovém snímku (obr. 16) je již 
zřejmé výrazné hojení periapikální patologie. Další rentgeno-
vá kontrola byla proto stanovena až za rok. Dne 21. 05. 2013 
je na rentgenovém snímku (obr. 17) patrné úplné zhojení pe-
riapikální patologie. Dívka je subjektivně bez obtíží a píštěl je 
zcela zhojena.

Obr. 12: Stav v dutině ústní po provedené kauterizaci krčkové 
gingivy zubu 11 dne 27. 6. 2011.

Obr. 11: Stav v dutině ústní po provedeném  
vnitřním bělení 13. 5. 2011.

Obr. 10: Intraorální snímek 
zubu 11 po definitivním 
endodontickém ošetření 
4. 5. 2011.
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DISKUSe
Dekomprese je standardním postupem při ošetření rozsáh-

lých kostních defektů v případě, kdy chirurgické ošetření by 
mohlo ohrozit okolní zuby a anatomické struktury (16, 22, 23, 
24, 25, 26). V přístupu k terapii periapikálních lézí lze uplatnit 
řadu chirurgických i nechirurgických přístupů. Pozitivem výše 
zmíněného nechirurgického přístupu dekomprese je jednodu-
chost, minimální invazivnost, nízké riziko poškození okolních 
tkání a vysoká tolerance výkonu pacientem (16). Nevýhodou 
jsou nezbytnost pacientovy spolupráce, pravděpodobnost zá-
nětu alveolární sliznice, perzistence defektu v místě drenáže 
a dislokace drenážního zařízení. Chirurgické přístupy jsou pak 
indikovány v případě selhání nechirurgických přístupů (17), 
v okamžiku, kdy je histologicky prokázána přítomnost pravé 
cysty. Rovněž proběhlý chirurgický výkon stimuluje ošetřené 
tkáně k rychlejšímu hojení defektu. Nezpochybnitelnou výho-
dou je pak probíhající hojení po chirurgickém výkonu i v době, 
kdy se pacient pravidelně nedostavuje ke kontrolám (16). 

Vzhledem k rozsahu periapikálního projasnění předpo-
kládáme hojení léze z námi diskutované kazuistiky ve všech 
třech rozměrech. Rentgenový snímek je bohužel dvojrozměr-
ný, a tak první rentgenologické známky hojení byly pozoro-
vatelné až po roce léčby, tj. 12. 12. 2011. 3D zobrazení by 
poskytlo informaci o hojení léze dříve než intraorální snímek, 
ale vzhledem k věku pacientky a nepřítomnosti subjektivních 
obtíží jsme jej neindikovali.

Definitivní endodontické ošetření (obr. 14, 15, 16, 17) po 
zavedení sklovláknového čepu vykazuje na rentgenovém 
snímku nehomogenní charakter, který je dán necentrálním 
uložením sklovláknového čepu v kořenovém kanálku. V mís-
tě, kde se čep více přiblížil ke stěně kořenového kanálku, je 
pak kořenová výplň nehomogenní. Další nehomogenita v mís-
tě krčkové třetiny kořenového kanálku je pak dána přítomností 
bubliny v duálně tuhnoucím fixačním cementu. Dle dostup-
né literatury i nehomogenní kořenové výplně mají 49% šanci 

na zhojení periapikální patologie, pokud dosahují 0 – 2 mm 
k f. anatomicum (27). 

Dalším důležitým parametrem hodnotícím úspěšnost prove-
deného ošetření je klinický stav pacienta. Dívka od doby do-
končení ošetření do současnosti žádné klinické obtíže neměla 
kromě exacerbace stavu 24. 10. 2011. 

Na biologický faktor námi ošetřeného zubu v dutině ústní 
bude mít vliv i délka aplikace suspenze hydroxidu vápenaté-
ho před provedením vlastní dekomprese. Dle dostupné litera-
tury je doporučená délka aplikace 3 – 6 měsíců (28, 29). Apli-
kace v délce 84 dní snižuje odolnost dentinu vůči frakturám 
až o 23 – 43,9 % (30). Dále je třeba vzít v úvahu kvalitu nově 
vytvořené kosti. Defekty velikosti 20 – 30 mm vykazují 84 % 
denzity kostní tkáně ve srovnání s okolní kostní tkání (31). 
Denzita kostní tkáně kromě velikosti defektu v kosti závisí i na 
věku pacienta. Se vzrůstajícím věkem denzita klesá (31).

ZáVěR
Nechirurgické přístupy v terapii rozsáhlých periapikálních 

lézí by měly být vždy zvažovány před invazivnějšími chirur-
gickými přístupy. Jedním z minimálně invazivních přístupů, 
který je jednoduchý a vyžaduje minimum nástrojů k provede-
ní, je dekomprese. Pro její pozitivní výsledek je zásadní spolu-
práce pacienta. Průběžné kontroly vitality zubů jsou stěžejním 
diagnostickým nástrojem při určování nekrózy zubní dřeně. 
Pravidelné rentgenové kontroly poúrazových stavů jsou pak 
účinnou prevencí vzniku periapikálních patologií v důsledku 
předchozí nediagnostikované nekrózy.

Poznámka: Rentgenový snímek zubu 11 z 8. 9. 2010 (obr. 1) 
je publikován s laskavým svolením ošetřujícího zubního lé-
kaře.

Práce vznikla za podpory PRVOUK-P 28/LF1/6.

Obr. 13: Stav v dutině ústní po dostavbě incizní hrany zubu 11 kompozitní pryskyřicí.
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Obr. 17: Intraorální 
snímek zubu 11 a 21 
z 21. 5. 2013.

Obr. 15: Intraorální 
snímek zubu 11 a 21 
z 12. 12. 2011.

Obr. 16: Intraorální 
snímek zubu 11 a 21 
z 25. 4. 2012.

Obr. 14: Intraorální 
snímek zubu 11 a 21 ze 
14. 9. 2011.
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ní, která tvoří přibližně polovinu publikace 
a je dále rozdělená do tří podkapitol: mik-
roorganismy, imunitní systém a ostatní fak-
tory parodontitid. Po stránce odborné autor 
vede čtenáře od definice základních mikro-
biologických a imunologických pojmů přes 
popis hlubších detailů až k terapeutické era-
dikaci popisu eliminačních technik při od-
straňování patogenů. Pozornost věnuje jed-
nak jednotlivým patogenům, ale zevrubně 
i popisu Socranského „barevných“ bakteriál-
ních komplexů. S ohledem na mimořádnou 

pozornost věnovanou mikroorganismům by 
knize jistě přidal na komplexnosti aktuali-
zovaný pohled na mikrobiální svět z hledis-
ka nedávno publikovaných výsledků Human 
Microbiome Project – z hlediska stále více 
se prosazující tzv. omové medicíny (genom, 
epigenom, transkriptom, proteom, metabo-
lom) [Human Microbiome Project Consorti-
um: Structure, function and diversity of the 
healthy human microbiome. Nature, 2012, 
Jun 13, 486(7402): 207 – 14], nebo z hledis-
ka epigenetických biomarkerů, které před-
stavují další krok v pochopení mechanismů 
uplatňujících se při parodontitidě [Lindroth 
AM, Park YJ. Epigenetic biomarkers: a step 
forward for understanding periodontitis. J Pe-
riodontal Implant Sci, 2013, 43(3): 111 – 20]. 

Publikace zákonitě obsahuje i dnes již 
klasickou klasifikaci nemocí parodontu [Ar-
mitage GC. Development of a classification 
system for periodontal diseases and conditi-
ons. Ann Periodontol, 1999 Dec, 4(1): 1 – 6]. 
Je poněkud na škodu, že obsahuje pouze její 
zkrácenou verzi – a to bez jakýchkoli dalších 
komentářů. Přímo se zde nabízela možnost 
využít tuto klasifikaci jako jeden z nástrojů 
pro demonstraci klinického významu obec-
ných teoretických informací.

Druhá polovina publikace je zaměřená už 
na konkrétní přehled vztahu parodontitidy 
a systémových onemocnění. Hlavní kapitoly 
jsou věnované kauzálním souvislostem mezi 
parodontitidou a aterosklerózou, diabetem 
a předčasným porodem dětí s nízkou porod-
ní hmotností. Po rozsáhlé obecně teoretické 
polovině knihy by čtenář mohl očekávat v té-
to části pouze informace týkající se vztahu 
k jednotlivým systémovým onemocněním. 
Nicméně i zde ještě nacházíme poměrně 
rozsáhlý materiál textový i obrazový, který 
je obecně teoretický (např. současné pojetí 
orální fokální infekce, nebo patogeny a sti-
mulace sekrece mediátorů zánětu). Poté se 
už ale (v případě aterosklerózy) autor věnu-
je podrobně jednotlivým etiopatogenetickým 
mechanismům, např. vlivu bakterií na akti-
vaci koagulačních mechanismů nebo vlivu 
chronického zánětu na proaterogenní slože-
ní lipidogramu apod. S krutou pravdomluv-
ností je připomenuto: víme sice, že u paci-
enta s parodontitidou je riziko vzniku kardio-
vaskulárního onemocnění významně zvýše-
né, nicméně vliv úspěšné léčby nemocí pa-
rodontu na incidenci kardiovaskulárních ne-
mocí zůstává stále nejasný.

Poněkud atypicky je v knize věnována sa-
mostatná kapitola jednomu vybranému pro-

jevu aterosklerózy, a to vztahu k mozkové-
mu infarktu. Tato kapitola opět připomíná 
vztahy mezi chronickým zánětem a atero-
sklerózou nebo mezi orální infekcí a trombó-
zou ateromového plátu. Atypicky (z hlediska 
celkového zaměření publikace) působí popis 
zásad stomatologického ošetřování pacien-
ta s cévní mozkovou příhodou, např. včetně 
detailního doporučení dávkování no radrena-
linu při lokální anestezii.

Další části knihy jsou již skromnější: vzta-
hu k diabetu je věnováno 8 stran, podob-
ně i k předčasnému porodu a nízké porod-
ní hmotnosti (6 str.). Relativně více prostoru 
pak autor věnoval vztahu k revmatoidní artri-
tidě (8 str.) nebo osteoporóze (8 str.). Krátce 
je zmíněn i vztah s respiračními chorobami 
(6 str.) nebo chronickým onemocněním led-
vin (6 str.). 

Obecně lze konstatovat, že část věnova-
ná vztahům mezi parodontitidou a konkrét-
ními systémovými chorobami je v porovnání 
s úvodní obecnou částí mnohem stručnější, 
a to v době, kdy světové odborné společnos-
ti „hýčkají“ odbornou veřejnost megawork-
shopy [http://perioworkshop.efp.org] a me-
gapublikacemi [Tonetti M, Kornman KS, edi-
tors. Periodontitis and Systemic Diseases – 
Proceedings of a workshop jointly held by 
the European Federation of Periodontolo-
gy and American Academy of Periodonto-
logy. J Periodontol, 2013 Apr, 84(4 Suppl): 
S1 – S214]. Uvedeným akcím a publikacím 
tato kniha jistě nebude moci obsahem a roz-
sahem konkurovat, čtenáře si ale možná na-
jde právě díky své stručnosti.

Z publikace je cítit fascinaci autora roz-
manitostí a komplexností chronického zá-
nětu jako boje, který probíhá v několika-
milimetrové periodontální oblasti, ale svým 
průběhem ovlivňuje celkový zdravotní stav 
a tím i osud celého lidského organismu. In-
formace shromážděné v knize dokumentují 
stupeň odborného poznání v době, kdy pub-
likace vznikla. S ohledem na překotný vývoj 
diagnostických technik v posledních letech 
a v důsledku toho probíhajících zásadních 
změn v chápání mikrobiálního a lidského 
podílu na utváření ekosystému a zdravotního 
stavu ústní dutiny, bude jistě zajímavé vrátit 
se k této publikaci i s odstupem několika let 
a vychutnat si to dobrodružství z vývoje po-
znaní, které medicína nabízí a jehož část si 
v průběhu jednoho lidského života může za-
žít každý z nás.

MUDr. Gabriel Pallay, CSc.
Praha
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malé ilustrované repetitorium

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

TeST 2
Na Stomatologickou kliniku LF UK 

a FN v Plzni byl praktickým zubním lé-
kařem (PZL) doporučen 43letý muž s žá-
dostí o odstranění části zubního kořene 
z pravé čelistní dutiny, tedy s diagnózou 
radix in antro. 

K této komplikaci mělo údajně do-
jít při extrakci zubu 16 u PZL před pě-
ti dny. Dle žádanky se během extrakce 
tohoto zubu odlomil palatinální radix, 

který byl při pokusu o vybavení zatla-
čen do čelistní dutiny. Jednalo se o pa-
cienta s léčenou arteriální hypertenzí 
a diabetem mellitem 2. typu, který byl 
léčen perorálními antidiabetiky. Aler-
gická anamnéza byla negativní. 

I přes relativně dlouhou dobu mezi 
vznikem této komplikace a vyšetřením 
na našem pracovišti nebyl pacient pro-
fylakticky zajištěn antibiotiky. V dutině 
ústní byla patrná extrakční rána v mís-
tě 16, která byla klidná, bez exsudace. 

Valsalvův i Lucův test byly negativní. 
Vestibulárně i palatinálně od extrakční 
rány byla intaktní sliznice bez zánětli-
vých změn. Alveol měl normální kon-
figuraci, bez patrného vyklenutí. Zuby 
15 a 17 reagovaly vitálně. Pacient byl 
afebrilní, bez klinických známek ko-
lemčelistního zánětu či rinosinusitidy, 
subjektivně bez větších obtíží. K ozřej-
mění pozice radixu zubu 16 bylo zho-
toveno CBCT vyšetření horní čelisti 
(obr. 1, 2, 3).

Obr. 3: CBCT maxilly – sagitální řez, detail z obr. 2.

Obr. 1: CBCT maxilly – koronární řez. Obr. 2: CBCT maxilly – sagitální řez.

Otázky:

1.  Jedná se opravdu o komplikaci extrakce 
zubu typu radix in antro? Jaká je správná 
diagnóza?

2.  Jaká je terapie?

3.  Jaké byly pravděpodobně příčiny 
chybné diagnózy?
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Obr. 1: CBCT maxilly – koronární řez.

Obr. 2: CBCT maxilly – sagitální řez.

TeST 2 – řeŠeNí

Ad 1: Podle výsledků CBCT vyšetře-
ní je zřejmé, že se jedná o menší rezi-
duální cystu horní čelisti v místě zubu 
16, která roste expanzivně do pravé če-
listní dutiny. Do cysty je zatlačena část 
palatinálního kořene zubu 16, který má 
endodontickou výplň. Nejedná se tedy 
o komplikaci typu radix in antro. 

Odontogenní cystu lze od pouhých 
hyperplazií sliznice čelistní dutiny roz-
lišit díky kostnímu lemu, který vzniká 
expanzivním růstem cysty z oblasti al-
veolu a kterým je cysta alespoň z počát-
ku oddělena od maxilárního sinu (čer-
vené šipky na obr. 1, 2). V našem pří-
padě jsou přítomny i reaktivní slizniční 
hyperplazie pravé čelistní dutiny krani-
álně od reziduální cysty (zelené šipky 
na obr. 1, 2). 

Reziduální cysta je odontogenní zá-
nětlivá cysta, která je v podstatě cystou 
radikulární, jež neinvoluje po endodon-
tické terapii nebo extrakci příčinného 
zubu (1). V odborné literatuře je však 
pod tímto termínem většinou chápána 
cysta radikulární, která není odstraně-
na po extrakci příčinného zubu a dále 
pokračuje ve svém růstu (1). Radikulár-
ní (kořenová) cysta je nejčastější cystou 
orofaciální krajiny vznikající zánětlivou 
stimulací v periodontální štěrbině pří-
tomných Malassezových epiteliálních 
zbytků, které pocházejí z Hertwigovy 
epiteliální pochvy kořene. Cystická stě-
na je spojena s periodontální membrá-
nou a apexem nevitálního zubu, který 
tak nezasahuje do lumen cysty. Radi-
kulární cysta se vyskytuje v každém vě-
ku, jen v dočasném chrupu je existence 
těchto cyst vzácná až sporná. 

Na 2D skiagrafickém vyšetření (in-
traorální rentgenogram, ortopantomo-
gram) nebo při menších rozměrech je 
radikulární cysta neodlišitelná od peri-
apikálního granulomu (většinou dobře 
ohraničené kulovité projasnění). V na-
šem případě byl na CBCT jasně patr-
ný expanzivní charakter léze vyluču-
jící periapikální granulom. Diagnózu 
ovšem nelze stanovit pouze na základě 
grafického a klinického vyšetření, neboť 
podobně se může projevovat řada ne-
jen benigních, ale i maligních lézí če-
listních kostí. Diagnóza reziduální cysty 
tak byla stanovena, respektive potvrze-
na až histologickým vyšetřením.

Ad 2: Jedinou možnou terapií je chi-
rurgická intervence ve smyslu exstirpa-
ce reziduální cysty včetně části kořene 
zubu, který obsahuje. Výkon byl pro-
veden ambulantně v lokální anestezii 
z vestibulárního přístupu po odklopení 

mukoperiostálního laloku. Nedošlo ke 
vzniku oroantrální komunikace. Rána 
byla následně primárně uzavřena mo-
bilizovaným lalokem dle Wassmunda. 
Nutností je histologické vyšetření exstir-
pované léze. V případě větších cyst, kdy 
je přítomna pouze tenká kostěná pře-
pážka mezi cystou a čelistní dutinou, 
se tato odstraňuje a po exstirpaci cysty 
jsou tak obě dutiny spojeny. 

Ad 3: S největší pravděpodobností 
nebylo před extrakcí zubu zhotoveno 
rentgenové vyšetření, které by odhalilo 
přítomnost ohraničeného, expandující-
ho periapikálního projasnění, v tomto 

případě tedy radikulární cystu. To je ta-
ké asi nejčastější příčina, proč diagnóza 
reziduální cysty vůbec existuje. Neboť 
pokud před extrakcí zubu detekujeme 
zobrazovacími metodami takový pato-
logicky nález, je samozřejmě lege artis 
ošetřením jeho chirurgické odstranění 
a histologické vyšetření. 

Druhým důvodem chybné diagnózy 
bylo nezhotovení zobrazovacího vy-
šetření po domnělém zatlačení radixu 
zubu do čelistní dutiny. Pokud totiž při 
pokusu o extrakci zalomeného koře-
ne v laterálním úseku horní čelisti zjis-
tíme jeho nepřítomnost v extrakční rá-
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ně a jsme si jisti, že se nedostal vně té-
to rány, neznamená to automaticky, že 
je zubní kořen přítomen v čelistní duti-
ně. Může například dojít k jeho zatlače-
ní pod patrový mukoperiost nebo pod 
sliznici maxilárního sinu, aniž by došlo 
k její perforaci. Na Valsalvův i Lucův 
pokus sloužící ke zjištění přítomnos-
ti či nepřítomnosti oroantrální komuni-
kace se nelze vždy spolehnout. Mohou 
být negativní i v případě komplikace ty-
pu radix in antro, pokud jsou v čelistní 
dutině slizniční hyperplazie zabraňují-
cí proudění vzduchu mezi sinem a úst-
ní dutinou. Sinoskopické vyšetření (přes 
přední stěnu maxilárního sinu, přes oro-
antrální komunikaci nebo endonasál-
ním přístupem) sice umožňuje vizuali-
zaci radixu zubu v čelistní dutině i je-
ho následné odstranění, ale jedná se již 
o invazivní výkon, který by měl být indi-
kován až po jasně stanovené diagnóze 
radix in antro. 

Z výše popsaných důvodů je zřejmé, 
že k verifikaci přesné pozice zubního 
kořene, který byl zatlačen kraniálním 
směrem při extrakci zubu v laterálním 
úseku horní čelisti, by mělo být primár-
ně provedeno vyšetření zobrazovací, 
a to nejlépe s 3D zobrazením.

Za předpokladu, že by se v prezento-
vaném případě jednalo o diagnózu ra-
dix in antro, nebyl správný ani postup 
následného ošetření po vzniku extrakč-
ní komplikace. Zubní kořen v čelistní 

dutině je nutné považovat za potenci-
ální zdroj infekce a možnou příčinu ri-
nosinusitidy. Přichází v úvahu dva způ-
soby ošetření – okamžité a odložené. 
V prvním případě se vybaví kořen přes 
extrakční ránu již přítomnou perforací 
do čelistní dutiny, eventuálně po jejím 
rozšíření. Nejsou-li na daném praco-
višti podmínky k provedení výkonu, je 
nutné pacienta co nejdříve odeslat na 
pracoviště vyššího řádu. Pokud je radix 
výrazněji dislokován od vzniklé oroan-
trální komunikace, odstraňuje se (opět 
co nejdříve) přístupem přes přední an-
trotomii. Není-li přítomen zánět čelistní 
dutiny, uzavírá se současně i oroantrál-
ní komunikace. V opačném případě se 
provádí sekundární uzávěr až po zalé-
čení akutní fáze rinosinusitidy antibio-
tickou terapií a lokálními výplachy ma-
xilárního sinu přes oroantrální komuni-
kaci. Sekundární uzávěr je možno pro-
vést v kombinaci s funkční endoskopic-
kou endonasální chirurgií (především 
pokud jsou zánětem postiženy i dal-
ší vedlejší nosní dutiny) nebo s modi-
fikovanou operací dle Caldwella-Luca 
(2, 3, 4). V případě odloženého způso-
bu ošetření se oroantrální komunikace 
uzavírá primárně (není-li přítomna ma-
xilární rinosinusitida) a pacient se zajiš-
ťuje profylakticky antibiotiky. Zubní ko-
řen se vybavuje až po zhojení, nejlépe 
minimálně invazivním způsobem, tzn. 
sinoskopicky. 
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historie

Profesor edward Maynard se narodil 
26. 4. 1813 ve farmářské rodině 
v Madisonu ve státě New york, USA. 
Původně se chtěl stát důstojníkem, 
proto v osmnácti letech nastoupil 
na prestižní vojenskou akademii ve 
west Pointu. Již po prvním semestru 
se však musel vysněné vojenské 
kariéry vzdát ze zdravotních, snad 
psychických důvodů a přesedlal na 
studium zubního lékařství. Kromě 
toho stačil ovšem studovat i další 
obory jako architekturu, kreslení či 
inženýrské stavby. Zubní lékařství 
absolvoval v roce 1835 a záhy si 
založil zubní praxi ve washingtonu, 
D. C., kterou provozoval až do roku 
1890. Stal se brzy velmi úspěšným 
lékařem a mezi jeho klientelu patřila 
tehdejší politická elita země včetně 
vysokých důstojníků, kongresmanů 
a dokonce i dvou amerických 
prezidentů. 

V průběhu svého odborného života 
působil i jako profesor zubního lékařství 
na Baltimore College of Dental Surgery, 
nějaký čas i na univerzitě ve Washing-
tonu, D. C., a podle literatury byl zná-
mý zavedením některých tehdy nových 
léčebných postupů (např. plnění dřeňo-
vé dutiny zlatou fólií) i blíže nespecifi-
kovaných stomatologických nástrojů, 
z nichž některé se údajně používají do-
dnes. Byl dokonce i jedním ze zakláda-
jících členů American Dental Associa- 
ti on (ADA) a autorem jejího znaku. Nut-
no podotknout, že dr. E. Maynard byl 
docela schopný i v rodinném životě – 
byl dvakrát ženatý a v rozmezí sedma-
dvaceti let se mu narodilo celkem sedm 
dětí. Jeho nejstarší syn George Willoug-

hby Maynard, později známý americký 
malíř, byl mimochodem dokonce o dva 
roky starší než otcova druhá manželka.

Známějším než zubní péčí se ale v té 
době stal spíše svými třiadvaceti vyná-
lezy v oblasti ručních palných zbra-
ní a střeliva. Je považován za jednoho 
z největších amerických zbrojních nová-
torů 19. století. Jeho prvním vynálezem 
byl U. S. patent č. 4208 z roku 1845 tý-
kající se systému k odpalování pomocí 
páskové zápalky u perkusních ručních 
zbraní. Zápalku tvořily terčíky třaska-
vé směsi pravidelně rozmístěné na pa-
pírovém pásku, posouvaném každým 
natažením kohoutu, který při zmáčknu-
tí spouště dopadnul na terčík a odpálil 
prach v hlavni. Samočinný posun zápa-

lek urychloval nabíjení zbraně až o čtvr-
tinu času oproti běžnému ručnímu na-
sazování jednotlivých kovových zápa-
lek před každým výstřelem. Nevýho-
dou systému bylo časté selhání výstřelu 
ve vlhku. Maynardem vynalezený pásek 
se zápalkami si v modifikované podo-
bě mnozí z nás pamatují z dětských her 
s „kapslíkovým revolverem“. 

Po tomto vynálezu dr. E. Maynard 
na čas opouští svou zavedenou pra-
xi a s celou rodinou vyráží propagovat 
patent do Evropy, především do Anglie, 
Belgie, Pruska a Ruska, jejichž armády 
v té době přezbrojovaly z křesadlových 
pušek na perkusní. Jeho cesta se nako-
nec protáhla na více než rok a z ob-
chodního hlediska moc úspěšná neby-
la, byť se stal nositelem vysokých stát-
ních vyznamenání např. Pruska a Švéd-
ska. Při svém putování však zazářil opět 
jako zubní lékař a od cara Mikuláše I. 
dostal dokonce nabídku na funkci dvor-
ního zubaře s hodností majora ruské ar-
mády. Tu však E. Maynard odmítl a od-
cestoval zpět do USA. Teprve po jeho 
návratu nechala americká armáda trans-
formovat asi 2000 předovek na Maynar-
dův systém, pušky však zejména ve vlh-
ku nebyly stoprocentně spolehlivé a po 
několika letech byly vráceny do armád-
ních skladů. Zbraní byl ovšem nad-
šen velmi důležitý muž – ministr vál-
ky a pozdější prezident jižanské Kon-
federace Jefferson Davis (1808 – 1889) 
– a ten v roce 1855 nařídil armádu opět 
vybavit puškami s Maynardovým systé-
mem. V několika následujících letech 
bylo takto předěláno přes sto tisíc pušek 
a pistolí, což přineslo Maynardovi sluš-
nou částku 75 000 $, odpovídajících 
hodnotě asi 1,5 milionu dnešních dola-
rů. Po odvolání ministra Davise z funk-
ce roku 1857 se ovšem opět zvedla vlna 
kritiky odpalovacího systému a výroba 
byla definitivně ukončena. 

V dalším období se vedle své zubní 
praxe dr. E. Maynard opět věnoval vývo-
ji ručních zbraní, ovšem již moderněj-
ších, zezadu nabíjených (tzv. zadovek) 
a střeliva k nim. Roku 1859 si nechal 
patentovat zdokonalenou zadovku, kte-
rá se později stala jednou z legend ame-
rické občanské války. Karabina (krátká 
puška) byla v oblasti spouště opatřena 
pákou, která při vyklopení vpřed otevře-
la závěr a sklopila hlaveň, což umožni-

ZUBNí LéKAřI MINULOSTI – TAK TROCHU JINAK
eDwARD MAyNARD: ZUBy A PUŠKy

Obr. 1: Edward Maynard (1813 – 1891). 
(Zdroj: internet, volně použitelné.)

Obr. 2: Ilustrační kresba Maynardovy karabiny podle U. S. patentu č. 26 364.
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lo vsunutí náboje do komory. První ver-
ze pušky měla i výše zmíněný Maynar-
dův systém odpalování s páskovou zá-
palkou a umožňovala vystřelit až 12krát 
za minutu, což bylo 3 – 4krát více než 
při střelbě s předovkou. E. Maynard 
opět nabídl své nové zbraně armádě, 
ta si však objednala pouhých čtyři sta 
karabin. Nicméně jednotky, které je po-
užívaly, byly spokojené. Dobře dopad-
ly i zkoušky pro námořnictvo, jichž se 
jako excelentní střelec účastnil sám dr. 
E. Maynard, který se svou zbraní trefil 
na vzdálenost 200 yardů (182 m) terč 
velikosti lidské postavy 237krát za se-
bou. Továrna vyrábějící Maynardovy 
karabiny byla na Severu, a tak ještě těs-
ně před vypuknutím občanské války si 
několik tisíc pušek narychlo objedna-
ly jižanské státy pro své vznikající ar-
mády. Od roku 1863 produkovala firma 
zjednodušený typ pušky, který používal 
opět klasické jednotlivé čepičkové zá-
palky. Maynardových karabin nakoupi-
la armáda Unie především pro kavale-
rii přes dvacet tisíc, zdaleka ne všechny 
se ovšem do konce války dostaly k bo-

jujícím jednotkám. Vojáci byli se zbra-
ní většinou spokojeni pro její jednodu-
chost a přesnost – udává se případ ji-
žanského odstřelovače, který trefil vojá-
ka Unie na vzdálenost 600 m, což byl 
v roce 1862 vynikající výsledek.

Dr. Edward Maynard se kromě praxe 
a výuky zubního lékařství zabýval zlep-
šováním palných zbraní i po ukončení 
občanské války. Zemřel ve Washingtonu 

rok po odchodu do zubařského důchodu 
4. 5. 1891 ve věku 78 let a je pohřben 
na hřbitově Kongresu. Jeho pozůstalost 
je uložena v kongresové knihovně.

MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Robert Houba jr.

Stomatologická klinika LF UK 
a FN Plzeň
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historie

POHLeDNICe A KOReSPONDeNČNí LíSTKy

Vydáno při příležitosti sjezdu zubních lékařů dne 19. května 
1898 ve Francii (R. Hill, 1905).

Ukázka ze série deseti fotografických pohlednic z Francie. 
Posláno poštou v r. 1903.

Kolik tisíc rozmanitých pohlednic 
s tematikou zubního lékařství 
a především trpících pacientů bylo 
vydáno, to nikdo neví. Jedno je však 
jisté. Ve sbírkách zschadrasského 
muzea se už dnes nachází víc 
než tisíc těchto pozoruhodných 
exemplářů.

Motivy se střídají: stomatologie, hy-
giena, reklama, zvířátka, děti – a to vše 
často opepřeno až děsivými obrazy kru-
té bolesti zubů. Obrázky najdeme nejen 
vytištěné na papíře, ale objevují se i ko-
vové a kožené podložky. Většina expo-
nátů je samozřejmě na rubové straně po-
psaná, ofrankovaná poštovní známkou 
a opatřená poštovním razítkem. Někdy 
se ale objeví pohlednice, která je rukou 
trpícího pacienta či zubního lékaře zce-
la nedotčena. Zvláště to jsou ty, jež byly 
od počátku určeny spíše sběratelům než 
pro praktickou komunikaci mezi léka-
řem a pacientem. Tu a tam se setkáváme 
i s reklamním potiskem. Muzeální sbír-
ky obsahují exponáty z období od 80. let 
19. století až do současnosti. 

Jak jsme už naznačili, šíře témat je 
až neuvěřitelná. Všimněme si také po-
zoruhodné iniciativy zručných malířů, 
směřující k šíření vlastní umělecké pro-
slulosti právě prostřednictvím tohoto 
„bolestného“ tématu. S nástupem foto-
grafických pohlednic zaznamenáváme 
ovšem výskyt celých tematických sérií, 
v některých případech kolorovaných. 
Raritami jsou ručně malované pohled-
nice, které samozřejmě také našly své-
ho adresáta.

Možná budete překvapeni, že ve svě-
tové odborné literatuře se setkáváme 
hned se třemi specializovanými pub-
likacemi k této problematice. Jedna je 
od amerického autora Bena Z. Swanso-
na, zakladatele muzea dějin zubního lé-
kařství v Baltimore, s mnoha vyobraze-
ními dentálních pohlednic. Druhá kniha 
je z Francie s titulem „La carte à belles 
dents – L'art dentaire illustré par les car-
tes postales anciennes“ autorů dr. Yvette 
et Yvon Isreal a prof. dr. Clement Vialatel 
z r. 1987 se stovkami motivů všech mož-
ných tematických oblastí. Třetí titul repre-

zentuje katalog výstavy. Známým sběra-
telem v Německu je dr. Wolfgang Busch, 
který vystavil výběr pohlednic v expozici 
Dějiny zubního lékařství v Muzeu histo-
rie medicíny v Ingolstadtu. Katalog výsta-
vy byl vydán v r. 2004 pod titulem „Zahn 
der Zeit“ (Zub času). Bohužel tato uni-
kátní výstavní kolekce se nezachovala 
jako trvalý sběratelský komplet.

V současné digitalizované éře obrazu 
a textu se pohlednice z trhu rychle vy-
trácejí. Mezi lety 1997 a 2007 pokleslo 
množství pohlednic na trhu na čtvrtinu. 
Pro naši specializovanou sbírku pohled-
nic to ovšem představuje moment spíše 
pozitivní. Jejich unikátnost totiž tak rok 
od roku roste a postupně se stávají rari-
tou, dnes už zřídka vídanou. 

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.
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Vydáno v Holandsku. Odesláno poštou v r. 1933. 

Ze série sběratelských motivů vydaných čokoládovnou 
ve Francii kolem r. 1900 pro značku Poulain.

Fotografická pohlednice vydaná k 75. výročí VEB Fahrzeugbau (stavba 
vozidel) Ernsta Grubeho ve Werdau (NDR, r. 1973, zubolékařská ordinace).

Vydala Constance Limiker, Sussex, kolem r. 1970. 
Signatura „Pedro“.

Sériová pohlednice kreslených filmů „Bolek a Lolek“ vydaná Studiem 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białe (Polsko, kolem r. 1970).
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15IMPLANTOLOGIE 

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

CENA 

• 1 500 Kč při úhradě do 28. února 2015

• 1 800 Kč při platbě od 1. března 2015 nebo na místě

• 900 Kč pro studenty (po předložení platného indexu)

TÉMATA

• Management měkkých tkání v estetické 
a funkční zóně 

• Gingivální/vazivový štěp

• All-on-X aneb Jak na horní čelist

• Periimplantitis 

• 365 dní se systémem BioniQ®

• Horní hybridní náhrada

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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SeRVIS blahopřejeme

vzpomínáme

„Pane doktore, poplatky byly zrušeny u vás. U nás se stále platí…“

informace

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? Úhrada pojistné částky měla být 
provedena 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.

SKUPINOVé PROFeSNí POJIŠTěNí

Upřímné blahopřání ČSK patří v únoru 
těmto jubilantům:
zzMUDr. Ivo Kadlec, 

člen revizní komise OSK Klatovy, slaví 
60. narozeniny.
zzMUDr. František Švamberg, 

revizní lékař OZP a člen OSK Praha 5, 
slaví 60. narozeniny.

zzMUDr. Božena Michálková oslavila 
v lednu významné životní jubileum.
Hodně zdraví a životní energie do 
dalších let přejí kolegyně a kolegové 
z OSK Praha 9.

zzMUDr. Milada Klírová oslavila v lednu 
významné životní jubileum. 
Do dalších let přejí kolegyně a kolegové 
z Olšanské 7 a OSK Praha 3 hodně zdraví 
a životního elánu.

zzMUDr. Božena Fafílková  
oslavila v lednu 70. narozeniny.
Hodně zdraví, spokojenosti a radosti 
z práce, které se jubilantka stále věnuje, 
přejí kolegyně a kolegové z OSK Třebíč.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členům, kteří 
v lednu a v únoru oslavili významné 
životní jubileum:
zzMUDr. Miroslava Urbančíková 
zzMUDr. Dušan Ptáček
zzMUDr. Hana Georgesová
zzMUDr. Jitka Kosková
zzMUDr. Jiří Podškubka
zzMUDr. Miroslava Jarošová
zzMUDr. Svatava Křivánková

OSK Ústí nad Labem přeje hodně 
štěstí, zdraví a optimismu do dalších let 
jubilantům z řad svých členů.
zzMUDr. Hana Jankovská 

slaví v únoru 65. narozeniny.
zzMUDr. Bernard Macák 

slaví v únoru 65. narozeniny.
zzMUDr. Jan Šedivec 

slaví v únoru 60. narozeniny.

zzMUDr. Jan Konývka  
zemřel 22. 11. 2014 ve věku 60 let.

Pracoval jako praktický zubní lékař 
v Hlinsku. Vzpomínají kolegové z OSK 
Pardubice-Chrudim.

zzMUDr. Jaromír Seidler  
zemřel po krátké a těžké nemoci 
13. 1. 2015 ve věku nedožitých 85 let.

Dlouhá léta pracoval jako okresní 
odborník na protetiku, jeho znalosti byly 
pro všechny kolegy nepostradatelné, 
stejně tak i jeho nezištné konzultace 
a pomoc v oblasti protetiky 
a chirurgických výkonů. S úctou 
vzpomínají kolegové z OSK Opava.

média a my

DeMeNTI ČSK K ČLáNKůM Z MF DNeS
MF DNeS zveřejnila v termínu 
od 29. 1. do 1. 2. 2015 v hlavním 
vydání i přílohách sérii článků se 
stomatologickou tematikou. Autorkou 
většiny textů byla redaktorka Lenka 
Petrášová, která při zpracování 
podkladů z rozhovorů s oslovenými 
zubními lékaři použila v článcích 
věty vytržené z kontextu, nepřesné 
a neúplné citace nebo vložila do úst 
účastníků rozhovorů výroky, které 
nikdy nepronesli. 

Poškodila tak nejen zubní lékaře, kte-
ří jí v dobré víře vyšli vstříc, ale zveřejněním 
skandálně zkreslených výroků MUDr. Pavla 
Chrze i Českou stomatologickou komoru. Dr. 
P. Chrz reagoval již na první ze série článků 
dopisem šéfredaktorovi MF DNES (plný text 
dopisu je zveřejněn na www.dent.cz v Ak-
tuálních informacích). Podobnou reakci za-
slal ČSK i MUDr. Vít Bureš, další ze zubních 
lékařů, které redaktorka L. Petrášová oslovi-
la. Také jeho dopis byl zaslán šéfredaktoro-
vi MF DNES a je zveřejněn na www.dent.cz.
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PROČ Je ZAPOTřeBí NOVá TeCHNOLOGIe  
K BOJI Se ZUBNíM KAZeM

reklamní prezentace

Rozsáhlé zavedení fluoridových past 
v 60. a 70. letech minulého století je 
obecně považováno za nejdůležitější 
faktor, který stojí za obrovským 
poklesem zubního kazu v mnoha 
zemích v následujícím desetiletí*). 
O půl století později – navzdory 
obrovským investicím do léčby 
zubního kazu – dosáhlo zlepšování 
stropu. V řadě vyspělých zemí 
představují výdaje na léčbu zubního 
kazu stále 5 – 10 % veřejných výdajů 
na zdravotnictví související s orálním 
zdravím. 
Podle dr. Rogera ellwooda jsou 
nové technologie, které jsou dnes 
na obzoru, klíčem ke změně. 
V následujících řádcích hovořil 
o jejich zásadní roli pro eliminaci 
zubního kazu nadobro.

JAK ZáVAŽNý Je PROBLéM 
ZUBNíHO KAZU V DNeŠNí DOBě?

Zubní kaz nemusí být v otázce ohro-
žení veřejného zdraví ve stejné katego-
rii jako rakovina a srdeční vady, avšak 
onemocnění dutiny ústní, včetně zubní-
ho kazu a parodontitidy, se celosvětově 
řadí mezi onemocnění, jejichž léčba je 
čtvrtá nejdražší a způsobuje značné bo-
lesti většině dětí a dospělých. Celosvě-
tově zameškají děti každý rok kvůli zub-
nímu kazu 51 milionů hodin školy a ve 
Velké Británii to bylo v roce 2012 čtvr-
tým nejběžnějším důvodem pro hospi-
talizaci dětí. Vezmeme-li v úvahu důka-
zy, které spojují infekce v ústech s jiný-
mi chronickými nemocemi v pozdějším 
životě, jako jsou srdeční vady, diabetes 
a respirační onemocnění, díváme se na 
vážnou hrozbu, která by neměla být ig-
norována, zejména proto, že zubní kaz 
je reverzibilní a lze mu předcházet. 

JAK ROZŠířeNý Je TeNTO 
PROBLéM V eVROPě?

V zemích západní Evropy dochází 
k dramatickému poklesu výskytu zub-
ního kazu. V těchto zemích je střední 
hodnota indexu kazivosti (KPE) u dva-
náctiletých dětí ~ 1. Tento stav je však 
značně odlišný ve východní Evropě 
a v některých oblastech střední Evropy, 
kde je střední hodnota KPE u dvanácti-
letých dětí = 3 – 4. Podle nedávných stu-
dií se zdá, že v některých zemích, na-
příklad v Lotyšsku a Polsku, došlo v mi-
nulém desetiletí k určitému poklesu vý-

skytu zubních kazů, avšak některé země 
zažily jejich nárůst.  

Je také důležité poznamenat, že zub-
ní kaz je jedno z mála onemocnění, kte-
ré může postihnout jedince v každé ži-
votní etapě, od narození, přes období 
dospívání a dospělosti až po stáří.

Je MíRA VýSKyTU ZUBNíHO KAZU 
KONZISTeNTNí V POPULACI 
V eVROPě?

Ne, tak tomu rozhodně není. Existu-
jí značné rozdíly dokonce v rámci ze-
mí s relativně dobrou reputací ohledně 
léčby kazů, jako je Velká Británie, Švý-
carsko a Nizozemí. Jako příklad si vez-
měme zjištění Pittse a kol. [Community 
Dent Health. 2005 Mar, 22(1): 46–56], 
která ukázala značné rozdíly ve výskytu 
tohoto onemocnění mezi pětiletými Bri-
ty, kde se střední hodnota KPE pohybo-
vala od 0,47 v některých bohatých ob-
lastech jižní Anglie, až po 3,96 v chu-
dých oblastech na severu. Riziko zubní-
ho kazu je spojováno zejména se socio-
ekonomickou deprivací. 

JAKá Je ROLe ÚSTNí HyGIeNy 
V BOJI Se ZUBNíM KAZeM?

Vzdělání je základem veškerého pre-
ventivního úsilí. Pouze 41 % Evropanů 
tvrdí, že mají všechny své původní zuby, 
a průzkumy naznačují, že mnoho z nich 
stále neví, jak dodržovat běžnou ústní hy-
gienu, jako je například používání fluori-
dové pasty, ústní vody, mezizubního čiště-
ní, žvýkání žvýkaček bez cukru a absolvo-
vání pravidelných zubních prohlídek. Ví-
me, že to funguje, a dobrým příkladem je 
Dánsko, kde bylo zdraví ústní dutiny u dě-
tí mezi nejhoršími v Evropě. Díky cílené-
mu preventivnímu úsilí veřejných zdravot-
nických služeb v oblasti orálního zdraví 
mají děti a mladiství v Dánsku z hlediska 
střední hodnoty KPE nyní nejlepší zdraví 
dutiny ústní v Evropě. To stejné lze pozo-
rovat ve Velké Británii, kde bylo zjištěno, 
že v roce 2009 byly 2/3 dvanáctiletých dě-
tí bez viditelných zubních kazů, ve srov-
nání s méně než 10 % v roce 1973.

CO TOMU NAPOMOHLO NeJVíCe?
Rozsáhlé používání fluoridových past 

je obecně uznáváno akademickými od-
borníky, zubními lékaři a profesionální-
mi zdravotnickými organizacemi za nej-
důležitější faktor, který přispěl ke sníže-
ní kazivosti v minulých desetiletích. 

PROČ POTřeBUJeMe HLeDAT 
NOVé TeCHNOLOGIe?

Náklady spojené s ošetřováním zubů, 
zejména u dospělých ve druhé polovi-
ně jejich života, kdy mají často značný 
počet zubů ošetřených výplní, se zvyšu-
jí. Jakkoliv užitečné jsou při boji se zub-
ním kazem, lokálně aplikované flu ori-
dové produkty samy o sobě necílí na 
plak – jeden z možných patologických 
faktorů, který lze při tvorbě zubního ka-
zu ovliňovat. Fluoridové produkty, kte-
ré jsou v současnosti k dispozici, pomá-
hají omezovat zubní kaz, ale nemohou 
mu zcela zabránit. Jelikož přínos fluori-
du se zaměřuje na hostitelské tkáně ja-
ko způsob reparace poškození poté, co 
byl proces kazu započat a již probíhá, 
kombinace fluoridu s látkou, která cílí 
na patogenitu plaku a zabraňuje proce-
su rozvoje kazu, by měla přinést zásad-
ní zlepšení prevence zubního kazu.  

JAKé NeJSLIBNěJŠí TeCHNOLOGIe 
JSOU NA OBZORU?

Nejpozoruhodnější inovací v oblasti 
zubního kazu, která přichází na trh, je 
řada nových fluoridových past, do kte-
rých byla přidána aminokyselina arginin 
a sloučenina vápníku. In situ studie uká-
zaly, že tato kombinace značně podpo-
ruje remineralizaci a zároveň zabraňu-
je demineralizaci zubní skloviny. Tyto 
účinky jsou výrazně nižší u zubních past 
obsahujících pouze fluorid o stejné kon-
centraci. Byla vyvinuta a klinicky ověře-
na další generace technologie zubních 
past, která je založena na 1,5 % argini-
nu, uhličitanu vápenatém a 1450 ppm 
fluoridu. 

Arginin, aminokyselina přirozeně se 
vyskytující ve slinách, je metabolizován 
bakteriemi biofilmu na zásadité slouče-
niny a posunuje tak pH v blízkosti zub-
ní skloviny ke zdravým neutrálním hod-
notám. Tato nová technologie může za-
bránit změnám v ústech, které způsobu-
jí kyseliny tvořící bakterie (acidurické, 
acidofilní), a pomáhat udržovat „zdra-
vý plak“ i při působení cukrů přijíma-
ných v potravě. Tímto způsobem bude 
možno udělat velké pokroky v prevenci 
zubního kazu.

Colgate-Palmolive, s. r. o.

*) http://www.who.int/bulletin/
volumes/83/9/670.pdf
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ZUBNí PRůKAZ DíTěTe V ROCe 2015

profesionalita

Zubní průkaz dítěte vydává Česká 
stomatologická komora od roku 2005 
a maminky nově narozených dětí 
si jej odnášejí z porodnice spolu se 
Zdravotním a očkovacím průkazem 
dítěte a mladistvého. 

Každoroční náklad cca 110 000 ks 
výtisků (podle kvalifikovaného odha-
du počtu nově narozených dětí) zajiš-
ťuje a hradí Česká stomatologická ko-
mora. Většinu nákladů pokrývá z vlast-
ních zdrojů, část za pomoci organiza-
cí a společností, které mají zájem se na 
vydávání zubních průkazů podílet. Dis-
tribuci do porodnic zajišťuje prostřed-
nictvím svých poboček Státní zdravot-
ní ústav.

Na základě výsledků dotazníkového 
průzkumu, který Česká stomatologická 

komora připravila v rámci společného 
projektu se Světovou federací zubních 
lékařů (FDI) a společností Unilever, by-
lo prokázáno, že zubní průkaz dítěte ro-
diče používají a chápou jej jako užiteč-
nou pomůcku při péči o zoubky svých 
dětí.

Na vydání zubního průkazu pro rok 
2015 finančně přispěly Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní po-
jišťovna ministerstva vnitra ČR, Oboro-
vá zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví a spo-
lečnost wrigley, s. r. o., prostřednictvím 
značky Orbit for Kids. Za podporu dob-
ré věci jim děkujeme.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Rok
Počet vydaných 

zubních průkazů

2005 110 000

2006 205 000

2007 230 000

2008 57 520

2009 140 000

2010 130 000

2011 135 000

2012 110 000

2013 110 000

2014 110 000

Celkem 1 337 520

Tabulka: Přehled počtu vydaných 
zubních průkazů dítěte od roku 2005

MODERNÍ ORDINACE JE TU!
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

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:
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Určeno pro  
praktické zubní lékaře.

Náplň: odborné setkání 
zubních lékařů  

s polytematickým zaměřením.

Lektor: kolektiv

Termín konání

24.–26. 4. 2015

Místo konání: Sporthotel Zátoň, 
Větřní u Č. Krumlova

Více informací a přihlášky
k aktivní a pasivní účasti na

www.oskcb.cz

BUdějcký RaRášek 
ve stoMatoLogii

Intraorální skenery

Krbec Dent s.r.o. , Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
oficiální zastoupení pro ČR společnosti:

Zpracujeme Vám
nezávazné cenové nabídky

Pro více informací nás kontaktujte:

www.krbec.cz, info@krbec.cz
telefon: +420 377 22 33 80
mobil: +420 777 22 33 80

Fluorid

Fluorid

Neutralizace
cukerných kyselin™

•   Až o 20 % vyšší 
redukce tvorby 
nových zubních kazů 
v průběhu 2 let ‡1

•  4× vyšší 
remineralizační 
schopnost *2

•  Až 2× vyšší 
reverze počínajících 
zubních kazů †3

‡ Výsledky 2leté klinické studie porovnání vs běžná fl uoridová zubní pasta, obě s obsahem 1450 ppm fl uoridu.

* Výsledky studie remineralizace porovnání vs běžná fl uoridová zubní pasta, obě s obsahem 1450 ppm fl uoridu.
† Výsledky 6 měsíční studie porovnávající zlepšení kariézních lézí zubní skloviny za použití QLF metody (kvantitativní světlem indukované fl uorescence). Porovnání oproti běžné fl uoridové zubní pastě, obě pasty s obsahem 1450 ppm fl uoridu. 

QLF je registrovaná značka ve vlastnictví Inspektor Research System BV.

Reference: 1. Data on fi le. Colgate-Palmolive. 2. Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A): A32–A44. 3. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A): A15–A22. 

ubních kazů kazů
u 2 let ‡1

alizační 
st *2

šší 
počínajících 
kazů †3

ované fluorescence). Porovnání oproti běžné fluoridové zubní pastě, obě pasty s obsahem 1450 ppm fluoridu.

jemná chuť

I ve variantě

PŘEDSTAVUJE NOVÝ STANDARD PÉČE 
A OCHRANY PŘED ZUBNÍM KAZEM

OVĚŘENO SE 
14 000 ÚČASTNÍKY 
STUDIÍ A 8 LETY 
KLINICKÉHO 
VÝZKUMU
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odborné akce

IMPLANTOLOGOVé ZAKONČILI ROK 2014 V MIKULOVě
Poslední sympozium Implantologického 
klubu ČR (IK ČR) v roce se tradičně 
koná okolo Mikuláše. Má specifickou 
předvánoční atmosféru a přednášky 
pocházejí obvykle z domácích 
zdrojů. Organizátoři již vědí, že 
mikulášské sympozium přiláká nejvíce 
implantologů, a ani na sklonku 
loňského roku tomu nebylo jinak. 
Na jižní Moravě se slaví nejlépe, proto 
se implantologové sešli 6. 12. 2014 
v Mikulově. 

Program byl bohatý a obstarali jej vý-
hradně čeští a slovenští přednášející. De-
set sdělení se díky vzorné časové kázni 
autorů zvládlo mezi devátou hodinou ran-
ní a čtvrtou odpolední. Hned první z nich 
zaujalo. Rodinný tým z Brna – otec a syn 
Kořínkové – se nebáli ukázat vlastní ne-
úspěch při náhradě horních středních ře-
záků. Neúspěchy máme všichni, ale jen ti 
nejlepší si je troufnou předvést. 

V programu pokračovali dva hosté z Ko-
šic. Nejprve MU Dr. Jozef Ivančo, CSc., 
prezentoval případy ischemické osteone-
krózy čelistí a poté MU Dr. Marián Kyseľ, 

Ph.D., představil Gow-Gatesovu techniku 
anestezie n. alveolaris inferior. Tato meto-
da, v zahraničí známá, vyučovaná a pou-
žívaná, se nám až doposud z jakéhosi dů-
vodu vyhýbala. 

Následoval MU Dr. Jakub Smrček (Pra-
ha), který ukázal, jak uzavírá montážní ka-
nály podmíněně snímatelných suprakon-
strukcí. Jeho postup užívající keramickou 
inlay klade maximální důraz na estetický 
efekt. Pokračoval MU Dr. Michal Žitňan-
ský z Jeseníku. Předložil sérii kazuistik, 
ve kterých s notnou dávkou humoru do-
kumentoval, kdy upřednostňuje implan-
táty a v jakých situacích zůstává u kon-
venčních protetických řešení. Dopolední 
program uzavřel MU Dr. Jan Špiller (Pra-
ha) zajímavým a fundovaně zpracovaným 
sdělením o rozšíření distálního alveolární-
ho výběžku mandibuly pomocí bone split-
tingu. 

Odpolední program tradičně zahájil se-
riál O čem se píše. MU Dr. Dana Kopecká, 
Ph.D., (Hradec Králové) informovala o zá-
ludnostech bisfosfonátové osteonekrózy. 
Zdá se, že se z této iatrogenně způsobe-

Zájem implantologů 
o přednášky na 
LXXII. sympoziu 
Implantologického 
klubu ČR vydržel 
až do pozdních 
odpoledních hodin.

né komplikace stává velký stomatologický 
problém. Nevyhýbá se ani implantologii, 
může způsobit dramatické selhání léta pl-
ně oseointegrovaného implantátu. 

Následoval další implantolog z Hradce 
Králové, MU Dr. Petr Klimeš. Zabýval se 
otázkou, kdy periapikálně postižený zub 
zachraňovat a kdy jej extrahovat a nahra-
dit implantátem. „Zub by měl vždy do-
stat svoji šanci,“ tak zněla nejdůležitěj-
ší věta. Devátým přednášejícím byl jeden 
z mála našich lékařů, kteří jsou držiteli ti-
tulu Čestný člen IK ČR – MU Dr. Ivo Ma-
rek, Ph.D., z Břeclavi. Prezentoval obtíž-
nou ortodonticko-implantologickou léčbu 
mladého pacienta postiženého retinoblas-
tomem. Odbornou část sympozia zakon-
čil MU Dr. Jan Streblov (Praha) úvahou 
o hojení tkání, založenou na hlubokých 
teoretických znalostech, praktických zku-
šenostech a nadšení přednášejícího.

Účastníci se shodli, že co do kvality 
prezentací se jednalo o jednu z nejhod-
notnějších akcí v historii Implantologické-
ho klubu ČR. Velice těší, že se tak stalo dí-
ky českým a slovenským autorům.

O to, aby mělo sympozium vše, co má 
mít, se postaral horolezec Marek Holeček 
přednáškou o expedici Antarktida 2014 
a poté zahrála ve vinném sklípku cimbá-
lová muzika.

Co bude příště? Harrachov, 23. 5. 2015. 
Program najdete na www.ikcr.cz.

prof. MU Dr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

Generální partner: Hlavní partner:

Mezinárodní dentální veletrh 
a konference

14. - 16. 5. 2015   Výstaviště Brno
• Konference zubních lékařů, zubních techniků a hygienistek
• Výstava dentálních materiálů, přístrojů, služeb a technologií
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty

Témata konference:
estetická a protetická stomatologie / implantologie /
prevence a hygiena / CAD-CAM systémy / frézovací 
centra / digitální otiskování

www.indent.cz
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odborné akce

POZNáMKy Z MeZINáRODNíHO SyMPOZIA 
VěNOVANéHO INFeKCI A NeMOCI HIV/AIDS
Ve dnech 6. – 9. 11. 2014 proběhlo 
v Hyderabadu v jižní Indii 
(svazový stát AndhraPradesh) 
sympozium The 7th World 
Workshop on Oral Health 
& Disease in AIDS. Jednalo se 
o mezinárodní sympozium, které 
je pořádáno v čtyř až pětiletých 
intervalech, v posledních patnácti 
letech vždy v zemích, v nichž 
problematika infekce a nemoci 
HIV/ AIDS představuje závažný 
medicínský i sociální, společenský 
a ekonomický problém (Thajsko, 
JAR, Čína).

SOUČASNé OBeCNé 
A SPeCIáLNí PROBLéMy

Sympozium v Hyderabadu bylo poja-
to komplexně, mezioborově, aktuálně 
však bylo zařazeno i sdělení pojedná-
vající o chorobě Ebola. V jednotlivých 
programových blocích byly přední-
mi světovými odborníky prezentovány 
a diskutovány obecné i speciální pro-
blémy spjaté s pandemií HIV/AIDS. 

Velká pozornost byla věnována ak-
tuální celosvětové situaci, projevují-
cí se zejména prohlubujícími se rozdí-
ly v možnostech léčby těchto pacientů 
v ekonomicky vyspělých a ekonomicky 
problémových zemích, enormním ná-
růstem počtu dětských pacientů, pro-
měnou HIV/AIDS z rychle smrtící ne-
moci v chronickou chorobu, spjatou na 
jedné straně s významným prodlouže-
ním průměrné délky života HIV-pozi-

tivních jedinců a na druhé straně s roz-
vojem projevů tzv. IRIS neboli částečně 
„rekonstituovaného“ imunitního systé-
mu při úspěšné antiretrovirové terapii. 
Velice závažný se jeví též nárůst znač-
ného počtu komorbidit v podobě nej-
různějších celkových chronických ne-
mocí a maligních nádorů včetně dlaž-
dicobuněčných karcinomů orofaryngu 
u dlouhodobě přežívajících HIV-pozi-
tivních jedinců. Úspěšná protivirová te-
rapie je také spojena s nejrůznějšími lé-
ky indukovanými zdravotními problé-
my. Objevily se nové poznatky o výhod-
né koexistenci HIV a HPV a o smyslu 
vakcinace proti HPV. Soci oekonomické 
pozadí a etické aspekty dané problema-
tiky patřily rovněž mezi ústřední motivy 
sympozia, neboť hostitelská Indie nále-
ží k zemím s největšími problémy, které 
s sebou nese dlouhodobý nedostatek fi-
nančních prostředků na prevenci a léč-
bu HIV/AIDS.

OTáZKy 
STOMATOLOGICKé PéČe

Ukazuje se, že výše uvedená fakta se 
v řadě zemí odrážejí v praktických strán-
kách stomatologické péče o HIV- pozi-
tivní jedince. Ta musí reagovat na mě-
nící se klinickou orofaciální i celkovou 
symptomatologii a průběh choroby. 

Potřeba ošetření těchto jedinců se 
výrazně mění, neboť namísto akutních 
stavů provázejících rapidně se zhoršu-
jící obranyschopnost lidského organis-
mu typu mykotických infekcí, nekro-

tizujících zánětů parodontálních tká-
ní či Kaposiho sarkomu v dutině ústní, 
se stomatologové stále častěji setkávají 
s asymptomatickými, z dlouhodobého 
pohledu dosud atypickými nebolestivý-
mi afekcemi typu sialopatií a funkčních 
poruch salivace, příznaky HPV infekce 
v dutině ústní či orálními projevy léko-
vých interakcí.

NáVRH ZáVěReČNé DeKLARACe
Celodenní odborné programy začí-

naly v 8.30 hod. a končily v 18.00 hod. 
Sestaveny byly z dopoledních plenár-
ních přednáškových bloků a z fakulta-
tivních odpoledních workshopů, vždy 
s dostatečným časem pro diskusi. Pří-
tomni byli téměř bez výjimky všichni 
přední světoví odborníci, což zname-
ná, že sympoziu dominovali účastní-
ci z Velké Británie a USA. Zastoupení 
účastníků ze zemí střední Evropy by-
lo tentokrát nevelké, téměř jen symbo-
lické (prof. A. Schmidt-westhauseno-
vá z Berlína a autor této zprávy), vů-
bec zastoupeny nebyly epidemiologic-
ky velice problematické východoevrop-
ské země. 

Výsledky všech jednání byly shrnuty 
do návrhu závěrečné deklarace, která 
bude dodatečně publikována v meziná-
rodních odborných periodicích, podob-
ně jako deklarace z dřívějších sympozií 
(její součástí bývají zejména praktická 
doporučení, z nichž některá v minulos-
ti měla zásadní význam pro koncepci 
stomatologické péče o HIV-pozitivní je-

Obec 
MikulOvice
okres Jeseník

nabízí  
vybavenou stomatologickou ordinaci 
k provozování zubní praxe. 
Vhodné i pro absolventy, případně 
cizince s příslušnou atestací.

Nástup dle dohody.

Tel.: 776 018 765, 774 200 810
e-mail: starosta@mikulovice.cz

www.mikulovice.cz
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dince). Je třeba konstatovat, že diskuse 
o znění této deklarace v závěru posled-
ního jednacího dne vůbec nebyla for-
mální a nekonfliktní, spíše naopak. Ne-
přinesla proto kýžený výsledek v podo-
bě jejího definitivního znění, jež je pro-
to předmětem dalších jednání účastníků 
konference.

SyMPOZIUM Z ČeSKéHO 
ZORNéHO ÚHLU

Setkání bylo vrcholnou konfrontací 
zkušeností, znalostí a názorů stomatolo-
gů, výzkumníků, klinických pracovníků, 
epidemiologů, imunologů, organizáto-
rů zdravotní péče z mnoha zemí všech 
světadílů. Ukázalo na potřebu mezio-
borové spolupráce při péči o HIV- pozi-
tivní jedince a druhotně i na řadu dal-
ších poznatků, mezi něž patří i skuteč-
nost, že v globálním měřítku se jeví naše 
domácí problémy spojené s HIV/ AIDS 
jen jako nepříliš významné. Pracoviš-
tě autora tohoto sdělení se na sympo-
ziu představilo prací kolektivu autorů: 
R. Slezák, M. Šembera, V. Radocho-
vá, L. Tuček: The need for dental care 
among HIV- positive individuals in East 
Bohemia, Czech Republic, shrnující je-
jich poznatky o této problematice za po-
sledních čtrnáct let, v daném kontextu 
však působící dojmem téměř idylickým.

Samotné sympozium a z něho ply-
noucí medicínské a ekonomické ini-
ci ativy jsou podmíněny aktivitami sku-
piny špičkových lékařských kapacit tr-
vale se věnujících této problematice. Fi-
nancovány jsou řadou národních a nad-
národních institucí, pocházejících té-
měř výlučně z USA a Velké Británie. Je 
skutečností, že výsledky těchto setkání 

jsou v ČR implikovány do klinické sto-
matologické praxe jen zčásti a navíc se 
značným zpožděním. To zřejmě sou-
visí s dlouhodobě relativně příznivou 
epidemiologickou situací v ČR a ně-
kterých okolních státech, která se však 
v posledních několika letech rapidně 
zhoršuje. 

Organizátorům těchto sympozií v če-
le s J. Greenspanem a Ch. Challacom-
bem lze jen závidět organizační a ma-
nažerské schopnosti a zejména reálný 
impakt předchozích konferencí, podmí-
něný uměním získat pro podporu těch-
to záměrů finanční prostředky na na-
še domácí poměry jen stěží uvěřitel-
né, i schopnost rychlé aplikace novinek 
z oblasti virologie, imunologie, vakci-
nologie a epidemiologie do klinické 
praxe doma a hlavně v problémových, 
ekonomicky nesoběstačných zemích 
Asie a Afriky, odkázaných z valné části 
na pomoc zvenčí.

Z pohledu českého účastníka lze na-
být dojmu, že naše domácí situace v té-
to medicínské oblasti zůstává dlouho-
době stabilní až neměnná, avšak prud-
ký meziroční nárůst počtu nově zjiště-
ných HIV-pozitivních jedinců v posled-
ních dvou letech a zcela nejasná a té-
měř nepredikovatelná situace v nedale-
kých zemích východní evropy pro nás 
nepochybně představují potenciálně 
velké riziko vývoje mnohem nepřízni-
vějšího stavu. Není proto vůbec vhod-
né podceňovat tuto závažnou medicín-
skou tematiku ani v oblasti stomatolo-
gické péče.

doc. MU Dr. Radovan Slezák, CSc.
Hradec Králové

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

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 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 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

Městský obvod ostrava – Polanka nad odrou 

hledá zubního lékaře. 
Nabízíme zrekonstruované prostory  
za účelem zřízení zubní ordinace. 

V případě zájmu kontaktujte 
ÚMOb Polanka nad Odrou. 

Tel.: 599 425 101

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
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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

Zaměstnanci každý rok poskytuji 
neplacené volno. Došlo ke změně 
výpočtu zdravotního pojištění po dobu 
neplaceného volna?

Ano, od 1. ledna 2015 došlo ke změně. 
Pokud bude zaměstnanci poskytnuto nepla-
cené volno pouze po část kalendářního mě-
síce a jeho vyměřovací základ pro výpočet 
zdravotního pojištění dosáhne nebo převýší 
minimální mzdu (9200 Kč), doplatek podle 
počtu dnů neplaceného volna se již neprová-
dí. V případě, že vyměřovací základ pro od-
vod zdravotního pojištění je nižší než 9200 
Kč, pak provádí zaměstnanec odvod doplat-
ku pojistného ve výši 13,5 % rozdílu mezi 
vypočteným vyměřovacím základem a mini-
mální mzdou. 

Pokud bude mít zaměstnanec neplacené 
volno po celý kalendářní měsíc, vyměřova-
cí základ zaměstnance je v takovém přípa-
dě nulový a zaměstnanec je povinen provést 
doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdí-
lu mezi tímto (nulovým) vyměřovacím zákla-
dem a výší minimální mzdy.

KONGRESY A ODBORNÉ ZÁJEZDY

Chile s doprovodným programem, Velikonoční ostrovy
Termín:	 srpen/září
Cena:	 102 900 Kč

IADMFR – radiologický kongres, Santiago de Chile

Santiago	de	Chile,	San	Pedro,	Valle	
de la Luna,	El	Tatio.	Velikonoční	ostrovy:	
Raraku,	pláž	Anakena,	Orongo,	sochy	Moai

Termín:	 březen	2016	 Dubaj,	Abu	Dhabi,	Al	Ain,	Ras	Al	Khaimah

AEEDC Dubaj 2016 s doprovodným programem

Termín:	 listopad/prosinec	 s doprovodným	programem	na	Floridě

The Greater New York Dental Meeting 2015 

Seattle, NP Redwood, NP Olympic, NP Kaskády,  
Mt. Rainier, Vancouver
Termín:	 14.	5.	–	26.	5.	2015

AAO 115th CONGRESS, San Francisco, USA

Bližší informace Vám rádi zašleme.
Rezlerova	296,	109	00	Praha	10,
tel.:	274 773 039,	602 586 258
e-mail:	doltour@doltour.cz
www.doltour.cz

Termín:	 listopad/prosinec	 golf	pro	rodinné	příslušníky

Mauricius s doprovodným programem

Nabídka individuálních služeb: letenky, ubytování, nájem aut, cestovní pojištění

Odcházím do důchodu a celou moji praxi 
přebírá nový lékař. Ukončení pracovního 
poměru mé zdravotní sestry a nástup 
k novému zaměstnavateli bezprostředně 
navazuje. Má zdravotní sestra nárok 
na odstupné a musím jí dávat výpověď 
z pracovního poměru?

Podle § 338 odst. 2 zákoníku práce platí, 
že dochází-li k převodu činnosti zaměstnava-
tele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo 
k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich 
části k jinému zaměstnavateli, přecházejí prá-
va a povinnosti z pracovněprávních vztahů 
v plném rozsahu na přejímajícího zaměstna-
vatele. Citované ustanovení se uplatní i v si-
tuaci, kdy ordinaci zubního lékaře, který od-
chází do důchodu, přebírá jiný zubní lékař. 
Není přitom rozhodné, jakou smlouvu mezi 
sebou odcházející zubní lékař a jeho nástup-
ce uzavřeli. Znamená to, že pracovní poměr 
zdravotní sestry nezaniká, zaměstnankyně 
přejde k novému zaměstnavateli ze zákona. 
Výpověď není třeba zaměstnankyni dávat. 

Ukončení činnosti dosavadního zaměst-
navatele ovšem je výpovědním důvodem. 

Pokud by dosavadní zaměstnavatel chtěl pra-
covní poměr ukončit (např. i proto, že na-
stupující zubní lékař o zaměstnance nemá 
zájem), mohl by zaměstnanci výpověď dát. 
Výpovědní doba by v takovém případě byla 
dvouměsíční, nárok na odstupné by zaměst-
nanci vznikl, a to ve výši až trojnásobku prů-
měrného měsíčního výdělku (v závislosti na 
tom, jak dlouho jeho pracovní poměr u za-
městnavatele trval).

Zaměstnanec, který si nepřeje přejít k na-
stupujícímu zubnímu lékaři (tedy k novému 
zaměstnavateli), má možnost ukončit svůj 
pracovní poměr výpovědí. Přitom platí, že 
dá-li zaměstnanec svému dosavadnímu za-
městnavateli výpověď proto, že si nepřeje 
přejít k novému zaměstnavateli, zanikne pra-
covní poměr v den předcházející přechodu 
práv a povinností na nového zaměstnavatele. 
Zaměstnanec tak k novému zaměstnavateli 
vůbec nepřejde a běžná výpovědní doba se 
zde neuplatní. Dá-li ale zaměstnanec výpo-
věď až po přechodu, tedy novému zaměstna-
vateli, zanikne jeho pracovní poměr běžným 
způsobem, tedy uplynutím výpovědní doby.
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připravujeme

VěDA V PRAxI: DeRIVáTy KReVNí PLAZMy 

fotoúsměv

DAŇOVÝ PORADCE
Ing. Miroslav Tuka, MBA

��Daňové�poradenství
��Vedení�účetnictví�a�daňové�evidence
��Mzdová�evidence
�� Tvorba�rozpočtu�a�kalkulace�ceníků

www.mtuka.cz
telefon:	+420 730 540 072
e-mail:	 miroslav.tuka@mtuka.cz

Dnešní fotografie je naším redakčním 
příspěvkem k svátku sv. Apoleny, 
patronky zubních lékařů, který si 
připomínáme 9. února. 

Snímek je z ostrova, který Portugalci, 
jeho první návštěvníci z Evropy, v roce 
1513 pojmenovali SANTA APOLLONIA. 
Proč právě takto, o tom však dostupné 
prameny mlčí. V roce 1638 ostrov zabra-
li Francouzi a nazvali ho Île-de-Bourbon. 
Dnes je znám jako RéUNION (tj. „shle-
dání“) a je francouzským zámořským de-
partementem č. 974, tedy jedním z nej-
vzdálenějších regionů Evropské unie. 

Réunion leží v Indickém oceánu a spo-
lu s Mauriciem a Rodriguesem tvoří sou-
ostroví Maskarény, východně od ostrova 
Madagaskar. Lokalita uchvacuje zejména 
dramatickou přírodou – od exotického 
pobřeží můžete vystoupat až k nejvyšší 
hoře Piton des Neiges s nadmořskou výš-
kou 3069 m. Na své si přijdou milovníci 
mořského světa, protože se zde nacháze-
jí jedny z nejkrásnějších korálových ato-
lů. Ostrov stále více vyhledávají také vy-
znavači adrenalinových sportů, atraktivní 
je například canyoning, tj. laicky řečeno 
slaňování divokých vodopádů.

Na Réunionu se nachází také 2631 m 
vysoká činná štítová sopka Piton de la 
Fournaise, která je nejaktivnější sopkou 
na Zemi. Právě tu vidíte na fotografii. 
Ale není to ten malý „bobeček“ v po-
předí, nýbrž ten obrovský „kopec“ po-
krytý lávou v pozadí. Celou krajinu, za-
chycenou na snímku, jsem pěší několi-
kahodinovou túrou zdolala až na vrchol 
kráteru. Byl to neopakovatelný zážitek, 

ale, upřímně řečeno, podruhé mě tam 
už nikdo nedostane (leda tak vyhlídko-
vým vrtulníkem)! Tak tedy pozdrav pro 
vás ze Santa Apollonia!

Iva Žáková

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

Využití plazmy bohaté na trombocy-
ty (Platelet-Rich Plasma, PRP) vyvolá-
vá i po více než třiceti letech používání 
rozdílné reakce a diskuse. Zastánci té-
to metody argumentují urychleným ho-
jením, menší pooperační bolestí, nižší 
spotřebou analgetik a lepšími poope-
račními výsledky. Odpůrci využívání 

derivátů krevní plazmy upozorňují na 
diskutabilní zlepšení operačních výko-
nů, zvýšenou cenu chirurgického výko-
nu a rizika spojená s přípravou a apli-
kací PRP. Značné nejasnosti a nepřes-
nosti vznikají i nejednotnou nomen-
klaturou. Přehledový článek Deriváty 
krevní plazmy v zubním lékařství, který 

pro LKS připravili Jan Vokurka, Antonín 
Fassmann a Lydie Izakovičová Hollá 
ze Stomatologické kliniky LF MU a FN 
u sv. Anny v Brně, má za cíl systematic-
ky rozdělit jednotlivé systémy a formy 
derivátů krevní plazmy, které jsou pou-
žívané v zubním lékařství. 

ON-LINe ZADáVáNí 
INZeRáTů 
DO PříLOHy LKS 
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty 
do Přílohy LKS (týká se všech kategorií 
rubriky Příležitosti), připomínáme, že 
od ledna 2014 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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fotoalbum

Přípravy letošního ročníku Pražských dentálních dní 
jsou v plném proudu, a tak, vážení čtenáři, přijměte 
toto druhé ohlednutí za PDD 2014 jako pozvánku na 
kongres, kde se můžete setkat s osobnostmi, které mají 
k modernímu pojetí zubního lékařství co říci.

Pohled na frontální úsek chrupu z hlediska ortodoncie 
a parodontologie na PDD 2014 prezentovali uznávaní odborníci 
(zleva) MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MUDr. Vladimír Filipi, MUDr. 
Ladislav Gregor a doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. 

Již po třetí na PDD vystoupil vynikající rakouský implantolog dr. Daniel Hess. Na snímku vlevo je v rozhovoru s MUDr. Alenou Krugovou z Prahy, 
která společně se svým manželem MUDr. Jiřím Krugem, Ph.D., (snímek uprostřed) pro kongresové publikum připravila přednášku o limitech růžové 
a bílé estetiky při rekonstrukci chrupu pomocí implantátů. Vpravo je MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., (1. LF UK Praha a členka odborného výboru 
PDD), jež hovořila na protetické téma jak v sekci pro zubní lékaře, tak v sekci pro sestry a dentální hygienistky.

Z role koordinátorů programu do role přednášejících průběžně přešli i další členové odborného výboru PDD, například MUDr. Jiří Škrdlant z Prahy 
(vlevo); zabýval se estetickými důsledky endodontického ošetření zubů. Svým sdělením o možnostech a úskalích postendodontického ošetření 
tematicky navázala doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., z Brna (uprostřed). Z parodontologického zorného úhlu tento blok uzavřela autorská 
dvojice z 1. LF UK Praha MUDr. Jaroslav Myšák (na snímku vpravo) a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, předseda odborného výboru PDD.

Prostorem pro dotazy z pléna a výměnu názorů 
či zkušeností byly panelové diskuse završující 
jednotlivé programové bloky. Na snímku jsou lektorky 
z dopolední části sekce pro sestry a dentální hygienistky. 
Pražskou Soukromou VOŠ zdravotnickou pro dentální 
hygienistky reprezentovaly (zleva) Blanka Emmerová 
a Monika Hošková, Stomatologickou kliniku 3. LF UK 
a FNKV Praha pak Klára Hošková a Petra Donnerová. 
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