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SinossGraft 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula
Vysoce bioaktivní materiál pro kostní remodelaci. SinossGraft je bezpečný, čistý, praktický 
a zcela syntetický augmentační materiál vytvářející porózní síť podobnou spongiózní kosti 
pro kontrolovanou resorpci. Homogenní složení sestávající ze 75% hydroxyapatitu (HA) 
a 25% fosforečnanu vápenatého (ß-TCP) ve dvou fázích umožňuje dvojí bioaktivitu: 
napomáhá vytváření nové vitální kosti a zároveň zachovává objem a mechanickou stabilitu. 
SinossGraft vykazuje porozitu vyšší než 80%. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Defekty furkací kořenů, 4. Poextrakční defekty 
alveolu, 5. Kostní defekty, 6. Nitrokostní defekty

Objednací informace: 
Kód     1610       500-1000 μ     0,5 g     1 kus     1 281 Kč vč. DPH
Kód     1611       500-1000 μ     1,0 g     1 kus     1 921 Kč vč. DPH
Kód     1612       500-1000 μ      2,0 g     1 kus     2 378 Kč vč. DPH
Kód     1613     1000-2000 μ     0,5 g     1 kus     1 281 Kč vč. DPH
Kód     1614     1000-2000 μ     1,0 g     1 kus     1 921 Kč vč. DPH
Kód     1615     1000-2000 μ     2,0 g     1 kus     2 378 Kč vč. DPH

SinossGraft Perio 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula

Objednací informace: 
Kód     1716       75-125 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH
Kód     1717     125-355 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH
Kód     1718     355-500 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH

SinossGraft Cone 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Cylinder

Objednací informace: 
Kód     2010     6,0x15 mm     1 kus     2 699 Kč vč. DPH
Kód     2011     7,5x15 mm     1 kus     3 156 Kč vč. DPH

SinossGraft Block 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Block

Objednací informace: 
Kód     2110     20x10x10 mm     1 kus     4 528 Kč vč. DPH
Kód     2111     20x20x10 mm     1 kus     6 815 Kč vč. DPH

SinossFleece 
Resorbovatelná přirozená kolagenová matrix
SinossFleece je vstřebatelná kolagenová matrix, která poskytuje rychlé odbourání a vysokou 
biokompatibilitu, jednoduše manipulovatelná s vynikajícím stavěním krvácení. SinossFleece 
je dokonalým řešením pro ošetření měkkých tkání: Urychluje hojení rány spolu s krátkodobou 
funkcí tkáňové bariéry po dobu asi 4 týdnů. SinossFleece umožňuje stavění krvácení 
a stabilizaci krevního koagula. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Ochrana/
oprava Schneiderovy membrány, 2. Uzávěr augmentovaných oblastí, 3. Malé rány dutiny 
ústní, 4. Slizniční štěpy, 5. Rány po biopsiích, 6. Uzávěr otvoru po sinus-liftu, 7. Parodontální 
kostní defekty, 8. Stabilizace krevního koagula v kostních defektech

Objednací informace: 
Kód     1410      22x27 mm     5 ks v balení     2 058 Kč vč. DPH

SinossMem
Přirozená resorbovatelná kolagenová membrána
SinossMem je přirozená kolagenová membrána pro řízenou tkáňovou regeneraci (GBR/GTR). 
SinossMem poskytuje dlouhodobou funkci bariéry a je snadné ji umístit mezi kostní tkáň 
a sliznici v suchém stavu. Poskytuje skvělou možnost manipulace ve vlhkém stavu se skvělým 
poměrem stability a flexibility. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Parodontální defekty, 4. Defekty furkací kořenů, 
5. Poextrační defekty alveolu, 6. Kostní defekty včetně fenestrací a dehiscencí , 7. Nitrokostní 
defekty. Parodontologie: Léčba recesů zubních krčků

Objednací informace: 
Kód     1310     15x20 mm     1 kus     1 601 Kč vč. DPH
Kód     1311     23x23 mm     1 kus     2 058 Kč vč. DPH
Kód     1312     20x30 mm     1 kus     2 058 Kč vč. DPH
Kód     1313     30x40 mm     1 kus     3 202 Kč vč. DPH

SinossMem AlveolarRepair 
Technika opravy vestibulárních ploch alveolárních výběžků
SinossMem AlveolarRepair je přirozená resorbovatelná kolagenová membrána vyvinutá pro 
různé typy postextrakčních defektů alveolů, kde je dostatek měkkých tkání, ale musíme řešit 
vzniklý kostní defekt.

Objednací informace: 
Kód     1309     10x20 mm     1 ks v balení     1 372 Kč vč. DPH

SinossMem Seal 
Přirozená kolagenová matrix pro techniku uzávěru poextrakčního lůžka 
SinossMem Seal je alternativou k štěpům slizničních tkání. SinossMem Seal je přirozená 
resorbovatelná kolagenová membrána pro uzavření poextrakčního lůžka, pokud jsou 
zachovány intaktní nebo skoro intaktní kostní valy a objem měkkých tkání. 
Kombinuje možnosti kolagenové membrány a autologního slizničního štěpu.

Objednací informace: 
Kód     1308     10x10 mm     1 ks v balení     1 235 Kč vč. DPH

SinossInject 
Syntetický injekční kostní augmentační nano-krystalický materiál dodávaný 
v injekční stříkačce
SinossInject je nová a vysoce inovativní injekční, přesto však objem zachovávající kostní 
pasta s vysokým bioaktivním potenciálem. SinossInject podporuje novotvorbu živé kostní 
tkáně, zachovává objemovou stabilitu a je postupně nahrazován novou kostní tkání. Vysoce 
viskózní pasta SinossInject umožňuje dokonalé tvarování, zatékání, adaptaci s perfektní 
vazbou na okolní plochy defektu.
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Defekty furkací kořenů, 4. Poextrační defekty 
alveolu, 5. Kostní defekty, 6. Nitrokostní defekty. (Je potřebné sledovat doporučení, 
jak kombinovat s ostatními materiály).

Objednací informace: 
Kód     1810     1 cc     1 kus     2 699 Kč vč. DPH
Kód     1811     3 cc     1 kus     4 071 Kč vč. DPH
Kód     1812     5 cc     1 kus     4 985 Kč vč. DPH

Proc všichni kupují
Novadento?



Seznamte se s Philips Sonicare 
a otestujte sonický kartáček  
na vlastní zuby.
Objednejte si nás do své ordinace, třeba  
i v obědové pauze. Termín i čas určujete vy. 
Občerstvení zajistíme my.  
Pozvánka platí pro celý stomatologický tým.

Kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy
Mgr. Petr Hradecký

+420 773 772 656 

petr.hradecky@philips.com

Morava 
Ivana Řehořková

+420 778 401 252 

ivana.rehorkova@philips.com

Péče o zuby
a dásně

možnost 
konzultace 
s dentální 

hygienistkou

Lunch&Learn

www.philips.cz/peceozuby
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MUDr. Roberta Houby, Ph.D.
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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
12. – 13. 2. 2016

ROČeNKA ČSK ZA ROK 2015
Česká stomatologická komora vydala výroční zprávu za rok 2015 (ročenku).

Přílohy ročenky se statistickými údaji za rok 2015 a aktuálními kontakty na 
Kancelář ČSK, orgány ČSK a OSK jsou členům Komory rozesílány s tímto 
LKS č. 3/2016. Kompletní dokument Ročenka ČSK 2015 je zveřejněn na webových 
stránkách ČSK www. dent. cz pod odkazem Výroční zprávy. 

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 únorového 
zasedání jsme ve spolupráci 
s viceprezidentem ČSK MUDr. 
Robertem Houbou, Ph.D., 
zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zz Jednání ČSK. 
 • Dne 2. 2. na MZ ČR proběhlo 

zahájení dohodovacího řízení (DŘ) 
o hodnotách bodu, výši úhrad 
zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění 
a regulačních omezení pro rok 2017. 
Za Zubohrad se zúčastnil Mgr. J. Slavík.

 • Dne 5. 2. jednal dr. P. Chrz na 
MZ ČR s náměstkem pro podporu 
a ochranu veřejného zdraví a hlavním 
hygienikem MUDr. V. Valentou, Ph.D., 
o problematice odmítání ošetření 
HIV pozitivních pacientů v zubních 
ordinacích. Ve spolupráci s prof. 
MUDr. P. Pazdiorou, CSc., a MUDr. 
L. Strnadem bude pro zubní lékaře 
připraven informační a instruktážní 
materiál o ošetřování HIV pozitivních 
pacientů.

 • Dne 27. 1. se setkali dr. P. Chrz a dr. 
R. Houba s vedoucím katedry urgentní 
medicíny IPVZ MUDr. J. Štorkem, 
Ph.D., a diskutovali o spolupráci s ČSK 
při vzdělávacích kursech. 
zz Koalice soukromých lékařů (KSL). 

Zástupci KSL dne 9. 2. jednali o stavu 
úhrad v letošním roce a výsledku 
zahájení přípravné fáze dohodovacího 
řízení na rok 2017. Na další jednání 
KSL byl pozván poradce ministra 
financí ČR.
zz Projekt Administrativa pro 

disciplinární řízení. Cílem tohoto 
projektu (schválen byl na listopadovém 
64. jednání sněmu ČSK) je podpora 
oblastních revizních komisí, čestných 
rad a společných čestných rad 
a ulehčení jejich práce. To spočívá 
v převzetí administrativní a organizační 
zátěže, spojené s výkonem 
disciplinárního řízení, profesionálně 

ČASOPIS LKS DOČASNě NeDOSTUPNý 
NA INTeRNeTU
Vážení čtenáři, časopis LKS ve formátu PDF v současné době není dostupný 
na portálu Publero, respektive Alza.cz. 

Portál Publero, kde bylo PDF každého vydání počínaje LKS 9/2014 
k dispozici, nedávno převzala společnost Alza.cz. Na jejích webových 
stránkách však nelze zveřejňovat náš časopis za podmínek, jaké měla ČSK 
původně sjednané s Publero.
V době uzávěrky tohoto březnového LKS č. 3/2016 (tj. k 8. 3. 2016) Komora 
hledala řešení tohoto problému. 

Informaci o novém způsobu zpřístupnění časopisu LKS v elektronické 
podobě najdete na www.dent.cz v Aktualitách a v příštím čísle časopisu LKS.

Kancelář ČSK

vyškolenou administrativní silou, jež 
bude přímo zaměstnancem centra. 
V současnosti probíhají v rámci 
výběrového řízení pohovory s uchazeči 
o administrativní pracovní pozice 
(celkem 3 zaměstnanci, z toho 2 pro 
region Čechy a 1 pro region Morava). 
Komora předpokládá, že po zaškolení 
nových pracovních sil bude projekt 
zahájen v průběhu jara 2016.
zz Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

informoval o činnostech, zprávách 
a dotaznících ze CED a FDI. Celkem 
bylo zpracováno 23 zpráv ze zahraničí. 
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. 
Kraus Kozumplíková, o činnosti čestné 
rady prof. T. Németh. 
zzWebové stránky ČSK. Pokračují 

přípravy na spuštění nového webu, 
které je plánováno na letošní rok. 

zzVzdělávání. 
 • Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se Osvědčení 
odbornosti, akreditace pracovišť a Účtu 
klinik. 

 • řád o celoživotním vzdělávání 
zubních lékařů (řCVZL). Probíhají 
poslední úpravy finální podoby „velké“ 
novely ŘCVZL před jejím předložením 
členům sněmu ČSK.
zzWebinář. Dne 4. 2. proběhl webinář 

na téma „Ortodoncie pro praktické 
zubní lékaře II.“, který vedl MUDr. 
Ondřej Suchý. Záznam je zveřejněn 
v archivu webinářů na e-learningovém 
portálu (http://moodle.apolenka.cz). 
zz Pečeť ČSK. Bylo schváleno 

udělení licence na užívání pečeti 
ČSK pro produkt Listerine – 
Proffesional Gum Therapy společnosti 
Johnson & Johnson, s. r. o.

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

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář 
(7. 4.). Informace o přesném termínu, 
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 (8. 4.)
zz Zasedání představenstva ČSK  

(8. – 9. 4.)
zz Setkání předsedů OSK  

s členy představenstva ČSK  
(15. 4. Praha; 22. 4. Olomouc)

Informace z březnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 4/2016.

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 12. 2. 2016

Revizní komise ČSK se na únorovém 
zasedání standardně věnovala běžné 
agendě a stížnostem. 

Kontrolovali jsme předběžně plnění 
rozpočtu centra za měsíce 1–12/2015. 
Zhodnotili jsme i činnost oblastí – za-
sílání zápisů z jednání představenstev 
OSK, RK OSK i ČR OSK. Bohužel se 
opět při projednávání stížností velmi 
protahují a tím i nedodržují správní ter-
míny. Z několika oblastí opět za celý 
rok nedorazil ani jeden zápis z žádné-
ho jednání a stejně tak statistika stížnos-
tí za r. 2015. Chceme se domnívat, že 
jde pouze o administrativní nedostatek 
a chybu v komunikaci.  

I nadále se velmi rapidně zvyšuje po-
čet stížností, hlavně na jednání lékařů 
a kvalitu práce.

Někteří členové RK ČSK se poté zú-
častnili jednání představenstva ČSK. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

INFORMACe Ze ZP MV ČR
V návaznosti na úhradovou vyhlášku pro rok 2016 nebude Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR, 211) uplatňovat omezení 
frekvencí u kódu 00983 v případě těchto diagnóz:

Q351 Rozštěp tvrdého patra

Q355 Rozštěp tvrdého patra s rozštěpem měkkého patra

Q359 Rozštěp patra NS

Q36* Oboustranný rozštěp rtu

Středový rozštěp rtu

Jednostranný rozštěp rtu

Q37* Rozštěp tvrdého patra s oboustranným rozštěpem rtu

Rozštěp tvrdého patra s jednostranným rozštěpem rtu

Rozštěp měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu

Rozštěp tvrdého a měkkého patra s oboustranným rozštěpem rtu

Rozštěp tvrdého a měkkého patra s jednostranným rozštěpem rtu

Neurčený rozštěp patra s oboustranným rozštěpem rtu

Neurčený rozštěp patra s jednostranným rozštěpem rtu

Q385 Vrozené vady patra, NJ

AKTUALIZACe ÚDAJů  
V ReGISTRU ČLeNů ČSK
Dovolujeme si připomenout, že dle 
řádů ČSK je každý člen povinen 
neprodleně ohlašovat veškeré 
změny související s výkonem 
povolání zubního lékaře. Zastaralé 
a neplatné údaje v Registru členů 
ČSK komplikují administrativní úkony 
a komunikaci v centru ČSK i v OSK.

e-mailem nebo telefonicky stačí 
ohlásit tyto změny:
zz telefonické a e-mailové kontakty 
zz adresa bydliště
zz adresa pro zasílání časopisu LKS

Kopii dokladu je třeba zaslat 
e-mailem nebo poštou u těchto změn:
zz adresa pracoviště: je třeba doložit 

zasláním kopie „Udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb“ 
zz změna jména (svatba, rozvod): je 

třeba doložit zasláním kopie buďto 
oddacího listu/dokladu o rozvodu 
manželství s doložkou právní moci, 
nebo občanského průkazu, nebo 
„Udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb“ (je-li v nich 
uvedeno nové jméno) 
zz změna v dosaženém vzdělání (tituly, 

získání specializace apod.): je třeba 
doložit zasláním kopie diplomu 
zz změna právní formy podnikání 

z OSVČ na a. s., s. r. o., nebo změna 
společníka v s. r. o.: změny je třeba 
doložit zasláním kopie „Udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb“ a výpisem z Obchodního 
rejstříku 

Zubní lékaři, kteří získali vzdělání 
mimo eU nebo nemají v ČR trvalý 
pobyt, jsou navíc povinni pravidelně 
ohlásit:
zz prodloužení povolení k pobytu 

(je platné 1 – 2 roky): je třeba doložit 
kopií „povolení“ (karty) 
zz složení aprobační zkoušky: je třeba 

doložit zasláním kopie „Rozhodnutí 
MZ ČR o uznání odborné způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání 
zubního lékaře na území České 
republiky“ 
zz nesložení aprobační zkoušky 

a čekání na opravný termín: je 
třeba doložit zasláním kopie 
aktualizovaného „Rozhodnutí MZ ČR 
o povolení výkonu zdravotnického 
povolání zubního lékaře na území 
České republiky“ na dobu určitou (je 
platné 5 měsíců). Upozorňujeme, že 
MZ ČR toto prodloužení nevydává 
automaticky a je třeba o ně požádat.

Žádosti o úpravu údajů v registru 
zasílejte na: 
e-mail: seznamclenu@dent.cz 
nebo na adresu ČSK, Registr členů,  
Slavojova 22, 128 00  Praha 2 
nebo na tel.: +420 234 709 634

Ing. Jitka Povolná
Kancelář ČSK

diář

HARMONOGRAM 
JeDNáNí 
A VyBRANýCH AKCí 
ČSK V ROCe 2016
naleznete na www.dent.cz
(sekce Pro členy)
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Letošní 19. ročník mezinárodního kongresu Pražské 
dentální dny bude věnován oslavám 25. výročí založení 
České stomatologické komory a bude se konat jako 
třídenní v termínu 15. – 17. 9. 2016. O místě konání 
v současnosti ČSK intenzivně jedná.

Původní předpoklad byl, že se letošní kongres bude konat 
opět v Národním domě na Vinohradech. Aktuálně se však na-
skytla i jiná zajímavá možnost, o níž Komora jedná (informace 
k termínu uzávěrky tohoto vydání LKS 8. 3. 2016).

Program PDD 2016 je připravován ve spolupráci s odborný-
mi společnostmi a s uznávanými osobnostmi, jejichž přednáš-
ky jsou odbornou veřejností vyhledávány. 

Program bude rozdělen standardně do sekcí podle oborů 
zubního lékařství. Plánována je i sekce mladých autorů.

V současnosti odborný výbor PDD vybírá zajímavé před-
nášky a je sestavován konkrétní obsah jednotlivých sekcí. Zá-
roveň je připravován doprovodný program kongresu, jehož 
součástí bude výstava a workshopy. 

Slavnostní společenský večer PDD 2016 se uskuteční v pá-
tek 16. 9. 2016.

O finální náplni PDD 2016 budeme včas informovat v časo-
pise LKS a na www.dent.cz. 

Kongresové oddělení ČSK

PDD 2016 Se BUDOU V Září KONAT JAKO TříDeNNí 

Mezinárodní 
dentální veletrh 
a konference

26.-28.5. 2016 
Výstaviště Brno

Program konference 
a seznam přednášejících 

najdete na www.indent.cz

• Konference InDent 2016 (pátek, 
sobota) - zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky, ortodontisté  
Témata konference: ortodoncie, 
implantologie, endodoncie, 
parodontologie, červená estetika, 
protetická stomatologie, 
stomatochirurgie

• Prekurz (čtvrtek) 
• Výstava dentálních materiálů, přístrojů, 

služeb a technologií
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty s ohňostrojem

15. – 17. září 2016
Praha

Program je připravován ve spolupráci 
s odbornými společnostmi.
Součástí kongresu bude výstava a workshopy.

Informace: www.dent.cz

P DENTÁLNÍDNY PRAGUEDENTALDAYS

19. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KONGRESU
se koná u příležitosti 25. výročí založení České stomatologické komory 
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Zařaďte používání zubní pasty parodontax® mezi svá doporučení 
a pomozte svým pacientům předcházet problémům s dásněmi.4,5

*Data srovnávající zubní pastu parodontax® se zubní pastou neobsahující hydrogenuhličitan sodný.

Reference:
1. GSK Clinical Study E5931015. Data on fi le. January 2011. 2. GSK Clinical Study RH01455. Data on fi le. November 2012.
3. GSK Clinical Study E5930966. Data on fi le. January 2011 4. Yankell SL, et al. J Clin Dent 1993;4(1):26–30. 5. Data on fi le, RH01530, January 2013.

parodontax je registrovaná ochranná známka a ostatní grafi cké prvky jsou ochrannými známkami skupiny fi rem GlaxoSmithKline. CHCSK/CHPDX/0003/15

Zubní pasta 
parodontax® 
odstraňuje více 
zubního plaku
již po
60sekundovém 
čištění.*1-3

Mezinárodní 
dentální veletrh 
a konference

26.-28.5. 2016 
Výstaviště Brno

Program konference 
a seznam přednášejících 

najdete na www.indent.cz

• Konference InDent 2016 (pátek, 
sobota) - zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky, ortodontisté  
Témata konference: ortodoncie, 
implantologie, endodoncie, 
parodontologie, červená estetika, 
protetická stomatologie, 
stomatochirurgie

• Prekurz (čtvrtek) 
• Výstava dentálních materiálů, přístrojů, 

služeb a technologií
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty s ohňostrojem
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NAVŠTIVTe ARCHIV KOMOROVýCH WeBINářů

profesionalita

On-line odborné diskuse – webináře 
pořádá Česká stomatologická komora 
od dubna 2010. Konají se pravidelně, 
většinou každý první čtvrtek v měsíci, 
s výjimkou prázdnin. 

Webináře si získaly okruh poslucha-
čů, pro něž je tato moderní forma vzdě-
lávání „přes počítač“ zajímavá. Téma-
ta jsou zaměřena převážně na běžnou 
praxi zubního lékaře. 

Informace o tom, jak se do on-line 
diskuse můžete zapojit, jsou pravidelně 
rozesílány e-mailem a zveřejňovány na 
www.dent.cz na domovské stránce (ho-
mepage) a v odkazu Aktuální informace. 
Upozornění na nejbližší termín webiná-
ře najdete také v LKS v rubrice Diář.

Webináře, u kterých lektoři souhlasi-
li s archivací záznamu, jsou zveřejněny 
na www.dent.cz v sekci Pro členy pod 
tlačítkem E-learning (http://moodle.apo-
lenka.cz/) v Kategorii kurzů na horní li-
ště domovské stránky. Všechny webiná-
ře jsou uloženy v oddíle Mimo kredit-
ní systém a řazeny podle kategorií. Pro 
přístup k uloženým webinářům je nut-
ný Identifikační kód člena a heslo.

Přinášíme přehled webinářů, kte-
ré jsou od roku 2010 archivovány na 
webových stránkách ČSK. Pod názvem 
webináře je uvedeno jméno lektora.

ARCHIVOVANé WeBINáře 

kategorie Záchovná stomatologie
zz Když zub nesnese uzávěr 

MUDr. Jiří Škrdlant
zz endodoncie současnosti 

MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
zz Fokální infekce  

MUDr. Jiří Škrdlant
zz Zalomený kořenový nástroj 

MUDr. Jiří Škrdlant

kategorie Stomatologická protetika
zzOšetření zubů s abrazí 

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
zzNástrahy a záludnosti 

hybridních náhrad 
MUDr. Lucie Kocourová
zz Fixní můstek se sklovláknem

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
zzCAD/CAM stomatologie

MUDr. Martin Čelko

kategorie Parodontologie
zzGingivální recesy  

MUDr. Jan Streblov

zz Základy parodontologie 
MUDr. Markéta Harakaľová
zz Krytí krčku pojivovým štěpem

doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

kategorie Pedostomatologie
zzÚrazy zubů u dětí, 1. a 2. část 

doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
zz endodoncie zubu 

s nedokončeným vývojem 
doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
zzOšetření dočasné dentice

doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančaková, CSc.

kategorie Stomatochirurgie
zz Šetrné extrakce zubů 

dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph.D.
zz Temporomandibulární poruchy 

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.
zz Preprotetická chirurgie

MUDr. Luboš Steklý
zzOnemocnění čelistního kloubu

MUDr. Peter Tvrdý
zz Prekancerózy

MUDr. et MUDr. Petr Michl 
zz Retence 

MUDr. Rudolf Jakl
zzDva obory, jeden cíl

MUDr. Martin Georgiev
zz Preprotetické úpravy vestibula

MUDr. Martin Georgiev
zzOsteonekróza čelistí způsobená léčivy

MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer

kategorie Implantologie
zz Implantologie 

MUDr. Richard Benko
zzVyužití implantátů v horní čelisti 

MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.
zz Sinuslift

MUDr. Richard Benko
zz Zubní implantologie

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. 
zzOšetření pomocí implantátů

MUDr. et MUDr. Jan Bublík
zzCelkové náhrady fixované 

na implantátech
MUDr. Jaroslav Rous

kategorie Ortodoncie
zz Základy moderní ortodoncie

MUDr. Ondřej Suchý
zzOrtodoncie pro PZL II.

MUDr. Ondřej Suchý

kategorie Ostatní
zzNebojme se reformy 

Mgr. Jiří Slavík

zz Rizikový pacient v privátní praxi 
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.
zzNa co se lékaři ptají nejčastěji 

Ing. Jiří Šusta
zz Prevence a profylaxe 

dr. Deborah Tigrid-Marguerat, Francie
zz Současné možnosti radiodiagnostiky 

MUDr. Vlastimil Graus, MPH, 
Slovensko
zzVirtuální okluzní analýza 

MUDr. Petr Hajný
zz Kofferdam

MUDr. Michaela Bednářová
zz Život ohrožující stavy v ordinaci 

zubního lékaře
MUDr. Michal Lvončík
zz Rizikový pacient

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
zzAktuální právní otázky 

Mgr. Jiří Slavík
zz Základy KPCR

MUDr. Michal Lvončík
zz ekonomika kvalitní endodoncie

MUDr. Jan Prouza
zz ergonomické minimum

MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

CeNíK INZeRCe 
V LKS NA ROK 2016
je zveřejněn na www.dent. cz 
(Sekce pro veřejnost, odkaz 
Nabídka komerčních služeb nebo 
Časopis LKS).

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2016(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)
LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis, který vydává Česká stomatologická komora jako měsíčník a distribuuje adresně zubním lékařům v České republice. Dále se časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků zubního lékařství, dentálním hygienistkám, školám v oblasti zdravotnictví a předplatitelům dle aktuálního adresáře. tištěný náklad cca 10 600 kusů.

Plošná inzerce v LKS
Slevy
●  5 % za úhradu inzerce předem
●  10 % za 3–4 opakování inzerce na  

základě uzavřené Závazné objednávky
●  15 % za 5–6 opakování inzerce na 

základě uzavřené Závazné objednávky
●  25 % za 7–8 opakování inzerce 

na základě uzavřené Závazné objednávky
●  30 % za 9 a více opakování inzerce na 

základě uzavřené Závazné objednávky
●  Slevy za platbu předem 

a za opakování lze sčítat
Podklady pro tisk

Elektronicky dodané podklady e-mailem 
nebo na CD zpracované pro finální for-
mát k tisku v rozlišení 300 dpi. Inzeráty 
v rozměrech na spad dodat s přídavkem 
3 mm na ořez, v souboru pdf, popř. tif. 
Inzeráty na spad musí být opatřeny oře-
zovými značkami tak, aby nezasahovaly 
do oblasti spadu.

Malé formáty inzerce (označené 1–5) 
může na základě zadání klienta zpracovat 
grafik LKS. Tato služba je v ceně inzerce. 

Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.
Opakování inzerce

V případě dlouhodobé objednávky je 
nutné před uzávěrkou každého čísla LKS 
vyrozumět Oddělení ekonomiky a služeb 
o případné změně podkladů inzerce do 
daného čísla (jinak je automaticky opako-
ván naposledy zveřejněný inzerát).

Vkládaná inzerce
Zásilka se vkládá přímo do časopisu či 

do fólie společně s měsíčníkem LKS.
●  Jedna strana tištěného textu ve formá-

tu A4 do 10 gramů hmotnosti – cena 
1,80 Kč

●  Každá další strana tištěného textu – ce-
na 1,20 Kč (např. A4, tisk po obou stra-
nách, celkem 3 Kč)

●  Katalogy nebo tiskoviny o více stranách 
do hmotnosti 50 gramů – cena zásilky 
bude vždy kalkulována individuálně po 
zaslání vzorku do Oddělení ekonomiky 
a služeb

●  Vklady plochých 3D předmětů do 1 cm 
výšky – cena zásilky bude kalkulována 
individuálně po zaslání vzorku do Od-
dělení ekonomiky a služeb.
Maximální počet vkládaných inzertních 

tiskovin do jednoho čísla LKS je omezen. 
Při větším zájmu rozhoduje datum přijetí 
objednávky.

Vkládání zásilky do vymezeného regis-
tru je po dohodě možné.

Vzorek (1 kus) vkládané inzerce je nut-
né s dostatečným předstihem dodat přímo 
do Oddělení ekonomiky a služeb.

Klient dodá zásilku určenou pro vklá-
dání do LKS přímo na následující adresu: 
Helma Beta, spol. s r. o., Nademlejn-
ská 600/1, 198 00  Praha 9. Před návozem 
kontaktujte, prosím, paní Lenku Fotulovou 
na telefonu +420 602 285 335. Zásilka mu-
sí být dodána na tuto adresu v týdnu, kdy 
je uzávěrka návozu příloh, a to nejpozději 
do tohoto termínu (viz tabulka termínů, 
sloupec UZÁVĚRKA NÁVOZU), mezi 
9.00 a 16.00 hod., opatřena dodacím lis-
tem a označena takto: jméno kli enta; typ 
inzerce (např. „leták A4“); počet kusů; spe-
cifikace vkládání (např. „LKS č. 1/2016“).

Pro inzerci ve formě souvislých textů je 
určena rubrika Reklamní prezentace. Je 
to firemní či odborný text dodaný zada-
vatelem, který obsahuje informace o fir-
mě a jejích službách nebo výrobcích. Re-
klamní prezentace je zpracována redakcí 
v souladu s grafickou úpravou redakčních 
stránek LKS. Textové a obrazové podklady 
dodává zadavatel.

Redakce si vyhrazuje možnost předložit 
Reklamní prezentaci ke schválení redakční 
radě LKS.
● Cena za 1/1, celostranu A4: 20 000 Kč

Při objednávce jedné strany Reklamní 
prezentace dostane zadavatel slevu 35 % 
na současně nebo v nejbližším čísle LKS 
otištěnou inzerci, maximálně v rozsahu 
1 celostrany A4.

Reklamní prezentace

FAKTURACE
Objednaná inzerce se platí na základě 

vystavené faktury. Daňový doklad s do-
kladovým výtiskem časopisu je zaslán do 
14 dnů po vydání příslušného čísla LKS.

Podmínky pro zveřejnění
ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzer-

ci či vkládanou inzerci z důvodů:
●  obsahu
●  zařazení inzerce třetích stran na distri-

buovaných materiálech
●  rozporu s platnými právními předpisy
●  rozporu se zájmy České stomatologic-

ké komory
●  rozporu se zájmy zubních lékařů
●  v případě, že nebude dodána v ter-

mínu a v technických parametrech 
uvedených pro daný typ inzerce

Manžeta
Papírový pás přes LKS umístěný buď 

horizontálně (šířka 40–100 mm, délka 
450 mm (z toho 390 mm reklamní plo-
cha + 30 mm na každém konci na slepení) 
nebo vertikálně (šířka 40–100 mm, délka 
620 mm (z toho 560 mm reklamní plocha 
+ 30 mm na každém konci na slepení). 
Použitý materiál: do hmotnosti 150 g/m2. 

Zadavatel dodá hotové (vytištěné) pásky 
v plochém stavu. Pásky budou slepeny do 
manžety a na časopis umístěny při distri-
buci LKS na náklady vydavatele.
●  Cena 50 000 Kč pro náklad do ČR

KONtAKt
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00  Praha 2
www.dent.cz
 

Inzerce
Ing. Renáta Bělíková
tel.: +420 234 709 614
fax: +420 234 709 639
mobil: +420 603 825 154
e-mail: belikova@dent.cz

Informace o dalších možnostech propagace získáte v Oddělení ekonomiky a služeb nebo v Nabídkovém listu 2016 na www.dent.cz

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2016

(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)

16 000 Kč

58 x 254
1/3  69 x 29710

16 000 Kč

1/3  184 x 90 9

9 000 Kč

1/4  184 x 65 8

9 000 Kč

1/4  90 x 125 7

8 000 Kč

121 x 100 6

1 000 Kč

58 x 301

2 500 Kč

58 x 65 2

3 000 Kč

58 x 100  3

3 000 Kč

121 x 30 4

5 000 Kč

121 x 65 5Přehled formátů inzerce (šířka x výška v mm)

2/1  420 x 297

55 000 Kč – dvoustrana uvnitř
 13

70 000 Kč – 1. strana obálky (vyklápěcí 410 x 297)
 1420 000 Kč

184 x 125
1/2  210 x 148 11

45 000 Kč
2. strana obálky

40 000 Kč
3. strana obálky

50 000 Kč
4. strana obálky

 17

 16

 15

obálka  
časopisu

35 000 Kč

184 x 254
1/1  210 x 297 12

LKS

UZáVěRKA  

ObjEDNáVEK 

 INZERCE

UZáVěRKA PřEDáNÍ 

PODKLADů PRO 

„REKLAMNÍ PREZENtACI“

UZáVěRKA 

PřEDáNÍ HOtOVé  

INZERCE (PDF)

UZáVěRKA NáVOZU 

VKLáDANé INZERCE 

DO tISKáRNY

tERMÍN  

DIStRIbUCE  

LKS

1/2016 08. 12. 2015 14. 12. 2015 17. 12. 2015 07. 01. 2016 18. 01. 2016

2/2016 12. 01. 2016 19. 01. 2016 26. 01. 2016 04. 02. 2016 15. 02. 2016

3/2016 09. 02. 2016 16. 02. 2016 23. 02. 2016 03. 03. 2016 14. 03. 2016

4/2016 15. 03. 2016 22. 03. 2016 29. 03. 2016 07. 04. 2016 18. 04. 2016

5/2016 12. 04. 2016 19. 04. 2016 26. 04. 2016 05. 05. 2016 16. 05. 2016

6/2016 10. 05. 2016 17. 05. 2016 24. 05. 2016 02. 06. 2016 13. 06. 2016

7 – 8/2016 07. 06. 2016 14. 06. 2016 21. 06. 2016 14. 07. 2016 25. 07. 2016

9/2016 16. 08. 2016 23. 08. 2016 30. 08. 2016 08. 09. 2016 19. 09. 2016

10/2016 13. 09. 2016 20. 09. 2016 27. 09. 2016 06. 10. 2016 17. 10. 2016

11/2016 11. 10. 2016 18. 10. 2016 25. 10. 2016 03. 11. 2016 14. 11. 2016

12/2016 08. 11. 2016 15. 11. 2016 22. 11. 2016 01. 12. 2016 12. 12. 2016

1/2017 06. 12. 2016 13. 12. 2016 19. 12. 2016 05. 01. 2017 leden 2017

Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu. Uvedené termíny jsou rámcové a mohou se bez dalšího upozornění posouvat o týden.

ON-LINe ZADáVáNí 
INZeRáTů DO PříLOHy LKS 
Připomínáme, že zadávání inzerátů 
do Přílohy LKS (rubrika Příležitosti)
je možné výhradně prostřednictvím 
našeho on-line systému. 

ON-LINe FORMULář najdete zde: 
• http://domino.dent.cz/prilezitosti 
• www.dent.cz v odkazech

Příležitosti – inzerce v LKS
Časopis LKS



57LKS 3/2016

JUBILeJNí X. KONGReS MLADýCH 
ZUBNíCH LéKAřů NA SLOVeNSKU

reportáž

V letošním roce se tradiční akce 
Kongres mladých zubních lékařů 
(KMZL) u našich slovenských sousedů 
konala již podesáté. Dvoudenní 
odborné setkání pro téměř dvě stě 
padesát mladých stomatologů do 
třiceti pěti let probíhalo ve dnech 
5. – 6. února 2016 v Senci.

Moderátorem a předsedajícím ak-
ce byl opět MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., 
MPH. Kongres se konal v dobré spolu-
práci mladých organizátorů se Sloven-
skou komorou zubních lékařů (SKZL), 
což bylo letos také patrné z účasti no-
vého prezidenta SKZL MUDr. Igora Mo-
ravčíka a exprezidenta SKZL MUDr. Já-
na Gašiče včetně dalších představitelů 
slovenské komory. Na výborně připrave-
ném kongresu zazněla jako obvykle po-
lytematika. Někdy více teoretická, jindy 
zase především zaměřená do praxe. Mo-
hu-li soudit, tak úroveň přednášek a ze-
jména prezentační úroveň nezřídka do-
konce debutujících zubních lékařů bě-
hem let vzrůstá. Výborná obrazová do-
kumentace, konzistentní projev a zpra-

cování přednášek vzbuzují zasloužený 
zájem převážně mladých kolegů v sále.

Letošní ročník kromě tradiční zahra-
niční účasti českých lékařů obohatili ta-
ké zubní lékaři z jihu Evropy. Madridský 
privátní stomatolog Javier Tapia Guadix 
se zabýval tématem „Kosmetická sto-
matologie – barva zubů, kompozitní re-
konstrukce, fotografování a plánování 
estetiky“, italský lékař Gabriele Tridon-
dani (Arona, Pavia) se soustředil na po-
zitiva a negativa implantačních systémů 
v historickém průřezu a zmínil také bu-
doucnost tohoto oboru, zejména hyb-
ridní implantáty.

Pro ty z vás, kteří se budete chtít se-
známit podrobněji s programem, resp. 
sborníkem kongresu, doporučejeme na-
vštívit webovou stránku AKTUALITY na 
adrese www.skzl.sk.

Na závěr konstatujme, že pro zubní 
lékaře, kteří vstupují do světa přednášek 
a prezentací na podobných odborných 
akcích, nabízí kongres vítanou šanci, 
kde začít a získat základní zkušenosti 
z veřejného vystoupení. 

Připravil Ladislav Šolc

Masopustní rej byl součástí slavnostního večera. Ke společné fotografii jsem nemusel 
dlouho přemlouvat účastnice kongresu uprostřed s „gejšou“ a jednou z přednášejících 
MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrovou a nalevo s „kabaretiérkou“ Mgr. Martou 
Holečkovou, spolupracovnicí LKS a někdejší mnohaletou šéfredaktorkou časopisu Zubný 
lekár. Nekorunovaný král kongresu, jeho hlavní organizátor a koordinátor MUDr. Dušan 
Hollý, Ph.D., MPH, si královskou korunu pro masopustní večer určitě zasloužil.

PřeDNáŠeJíCí  
Z ČeSKé RePUBLIKy

X. kongresu mladých zubních lékařů 
se zúčastnili také MUDr. Milan 
Tomka, Ph.D., ze Stomatologické 
kliniky 1. LF UK a VFN Praha (na 
fotografii vlevo) a MDDr. Radovan 
Žižka z Kliniky zubního lékařství 
LF UP a FN Olomouc (na společné 
fotografii vpravo; vlevo další 
z přednášejících MDDr. Marek 
Vlna, uprostřed MDDr. Alexandra 
Halásová). Zeptali jsme se jich na 
první dojmy z letošního setkání 
v Senci.

MUDr. MILAN TOMKA, Ph.D.
O kongresu jsem se dozvěděl z LKS, 

kde jsem si přečetl výzvu mladým léka-
řům z ČR, že se mohou zúčastnit setká-
ní v Senci. Přednášku „Bělení zubů bez 
mýtů a pověr – etické a právní aspekty“ 
jsme vybrali, protože víme, že se jed-
ná o žádanou tematiku, která kolegy 
zau jme. Avšak za neméně důležitou po-
važuji i problematiku nežádoucích reak-
cí na zubní materiály, které mají význam-
ný dopad na život pacienta. To je ale bo-
hužel pro praktické zubní lékaře málo 
atraktivní, neboť incidence těchto obtí-
ží je relativně nízká. Obdivoval jsem zá-
jem účastníků o přednášky, plný sál, oce-
nil jsem nápad oživit společenský večer 
masopustními maskami, tombolu, a jako 
slovenský rodák také místní domácí ku-
chyni… Jednoduše řečeno – dobře zvlád-
nutá, podařená akce.

MDDr. RADOVAN ŽIŽKA 
O seneckém setkání jsem se dozvě-

děl od Marka Vlny, v jehož ordinaci ve 
Skalce nad Váhem také pracuji. Říkali 
jsme si, že by bylo fajn na kongres zajet 
a podělit se o zkušenosti. V rámci post-
graduálního studia v Olomouci se za-
bývám regenerativní endodoncií a mo-
je téma „Endodontické ošetření stálých 
zubů s neukončeným vývojem“ úzce 
s touto problematikou souvisí. Příjemně 
jsem byl překvapen společenskou úrov-
ní a přátelskou atmosférou na kongresu 
i slavnostním večeru. Je mi teprve osma-
dvacet, tak není vyloučeno, že se sem 
ještě jednou v budoucnu s nějakou no-
vou přednáškou vrátím.

Kongresu se vedle českých přednášejících zúčastnili dva zahraniční hosté: Španěl Javier 
Tapia Guadix, DDS, CG Artist (na snímku vlevo, s Mgr. Peterem Rebrošem, MHA), 
a Ital Dr. Gabriele Tridondani.

MUDr. Jaroslav Rous 
a MUDr. Jiří Blažek ml., kteří 

loni přednášeli, přijeli letos 
znovu. To je určitě dobrou 

vizitkou pro senecký kongres.
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odborné sdělení

Juraj Lysý, Blanka Suchancová, Soňa Pintešová, Anna Nádaždyová, Bohuslav Novák

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského 
a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

O AUTOROVI

ZUBy MÚDROSTI V eTIOLóGII TeRCIáRNeHO 
STeSNANIA. MýTUS ALeBO MeDICíNA 
ZALOŽeNá NA DôKAZOCH?

Prehľadové sdelenie

MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, Ph.D., MHA, 
v r. 2002 ukončil štúdium všeobecného 
lekárstva na LFUK v Bratislave. Do r. 2003 
pracoval ako asistent na Detskej ORL klinike 
DFNsP v Bratislave. V r. 2006 ukončil štúdium 
v odbore stomatológia na LFUK v Bratislave. 
Od r. 2006 pôsobí ako asistent na oddelení 
čeľustnej ortopédie Kliniky stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA. 
V r. 2009 absolvoval špecializačnú skúšku 
v odbore stomatológia a v r. 2012 v odbore 
čeľustná ortopédia. V r. 2012 obhájil dizertačnú 
prácu „Myofunkčné problémy v čeľustnej 
ortopédii, možnosti diagnostiky a terapie“ 
a získal titul Ph.D. Je autorom a spoluautorom 
43 publikácií, abstraktov, prednášok a posterov. 

Kontakt: jurajlysy@gmail.com 
  Klinika stomatológie  

a maxilofaciálnej chirurgie  
LFUK a OÚSA

 Heydukova 8 
 812 50  Bratislava
 Slovenská republika

SÚHRN: Predkladaný prehľadový článok analyzuje súčasný 
stav poznatkov o etiológii terciárneho stesnania, predovšet-
kým s dôrazom na vplyv zubov múdrosti v tomto procese. 
Výsledky relevantných štúdii poukazujú na multifaktiorálnu 
etiológiu najmä pod vplyvom rastových zmien splanchnokrá-
nia a adaptívnych procesov v oklúzii. Extrakcia zubov múd-
rosti v zmysle prevencie terciárneho stesnania nie je vedecky 
opodstatnená a z tohto dôvodu sa nedoporučuje.
Kľúčové slová: terciárne stesnanie, zuby múdrosti, vývoj 
splanchnokránia, mýtus, etiológia, extrakcia.

WISDOM TeeTH IN eTIOLOGy OF LATe 
CROWDING. MyTH OR eVIDeNCe 
BASeD MeDICINe?
Review article

SUMMARy: The present review article analyzes the current 
state of knowledge about the etiology of late crowding, with 
particular emphasis on the impact of wisdom teeth in the 
process. The results of relevant studies suggest multifactori-
al eti ol ogy mainly due to splanchnocranium growth chang es 
and adaptive processes in occlusion. Extraction of wisdom 
teeth to prevent late crowding is not scientifically justified and 
therefore is not recommended.
Key words: late crowding, wisdom teeth, splanchnocranium 
development, myth, etiology, extraction.
 
LKS, 2016, 26(3): 58 – 63

ÚVOD
Terciárne stesnanie je definované ako stesnanie v oblasti 

dolných rezákov, ktoré vzniká v dôsledku vývojových zmien 
chrupu. Vyvíja sa spontánne a to aj u pacientov, ktorí v mi-
nulosti absolvovali ortodontickú liečbu, ako aj u tých, ktorí 
liečbu neabsolvovali. Je jedným z najčastejších dôvodov, pre 
ktoré dospelí pacienti vyhľadajú čeľustného ortopéda. V bež-
nej praxi sa stále traduje, že stesnanie rezákov je spôsobené 
tlakom zubov múdrosti, ktoré v tom čase eruptujú. Je toto tvr-
denie pravdivé, alebo ide len o ďalší mýtus hlboko zakorene-
ný v mysliach odbornej a laickej verejnosti? Odpoveď na tú-
to otázku poskytujú mnohé štúdie zaoberajúce sa problemati-
kou rastu a vývoja splanchnokránia, ktorej súčasťou je aj vývoj 
a erupcia zubov múdrosti.

VýVOJ TeRCIáRNeHO STeSNANIA
Ešte pred samotnou analýzou jednotlivých etiologických teórii 

je zaujímavé sa pozrieť na dynamiku terciárneho stesnania v kon-
texte veku a rasových odlišností. Buschang v roku 2003 publiko-
val zaujímavú štúdiu, ktorá sledovala vývoj stesnania počas 6 ro-
kov v skupine 9044 15–50 ročných ortodonticky neliečených je-
dincov. Jej vyhodnotením sa ukázalo, že vo vývoji stesnania sú 
minimálne rozdiely medzi jednotlivými rasami a pohlaviami. Na 
základe vlastných dát, ako aj z dát predchádzajúcich štúdii, gra-
ficky vyhodnotil vzťah veku a progresie stesnania u ortodonticky 
neliečených jedincov (obr. 1). Výrazný je predovšetkým pokles 
rýchlosti stesnávania korelujúci s poklesom celkového rastu je-
dincov. Dôležitý je aj fakt, že aj po ukončení skeletálneho rastu 
a erupcii zubov múdrosti stesnanie mierne progreduje (1).
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ZUBy MÚDROSTI AKO eTIOLOGICKý FAKTOR 
TeRCIáRNeHO STeSNANIA

Keď James Robinson (1813 – 1861), známy anglický zubný 
lekár a priekopník anesteziológie, napísal v roku 1859: „Zub 
múdrosti je častou príčinou dentálnych anomálii“, ani netušil, 
aké ďalekosiahle následky to bude mať. Že ešte aj po 150 ro-
koch bude toto tvrdenie predmetom sporov, diskusií a vedec-
kého výskumu. Erupcia zubov múdrosti je tradične spájaná so 
vznikom terciárneho stesnania, stesnania vo frontálnom úseku 
obvykle dolného zuboradia, ktoré sa vyvíja v skorej dospelos-
ti (obr. 2). V tomto istom veku eruptujú aj zuby múdrosti, kto-
rých erupčná dráha je často meziálne sklonená, čo mnoho-
krát vedie ku ich inklinácii alebo v 20 – 25 % aj ku retencii (2). 
Práve smer erupčnej dráhy s korunkou opierajúcou sa o kore-
ne alebo korunku druhého molára navodzujú dojem, že zuby 
múdrosti tlačia celé zuboradie meziálnym smerom, čo sa ma-
nifestuje vznikom stesnania vo frontálnom úseku. Z tohto dô-
vodu dochádzalo a dochádza ku preventívnym extrakciám zu-
bov múdrosti, aby sa predišlo vzniku terciárneho stesnania. 
V Spojených štátoch amerických bolo v polovici minulého 
storočia známkou dobrej zubnej praxe, pokiaľ mali pacien-
ti extrahované zuby múdrosti. Jednou z najčastejších indiká-
cií bola prevencia terciárneho stesnania. Začiatkom 70. rokov 
podľa štúdie realizovanej v skupine 600 ortodontistov a 700 

zubných chirurgov bolo až 65 % lekárov presvedčených, že 
zuby múdrosti zohrávajú dôležitú úlohu v etiológii terciárne-
ho stesnania (3). Keďže neexistovali žiadne vedecké podkla-
dy, ktoré by túto teóriu jednoznačne potvrdzovali, začali po-
stupne pribúdať publikácie, ktoré na jednej strane potvrdzo-
vali vplyv zubov múdrosti na vznik terciárneho stesnania a na 
druhej strane ho vyvracali.

Najčastejšie citované štúdie potvrdzujúce vplyv zubov múd-
rosti na vznik terciárneho stesnania sú štúdia Bergstroma a Jen-
sena z roku 1961 a Vega z roku 1962. Bergstrom a Jensen po-
rovnávali dva kontralaterálne kvadranty u 30 študentov s jed-
nostrannou agenézou tretieho molára v hornom zubnom oblúku 
a 27 s jednostrannou agenézou dolného tretieho molára. V obi-
dvoch prípadoch pozorovovali výraznejšie stesnanie a meziál-
nejšiu polohu zubov v kvadrantoch s prítomnými tretími mo-
lármi. Taktiež sa zamerali na posun rezákového stredu, ktorý sa 
nepotvrdil. V závere štúdie síce konštatujú, že prítomnosť zubov 
múdrosti má vplyv na vznik stesnania, ale nie v takej miere, že 
by vyžadovala germektómiu alebo extrakciu týchto zubov (4). 
Vego porovnával zubné oblúky u 40 jedicov s prítomnými dol-
nými zubmi múdrosti s 25 jedincami s ich bilaterálnou agené-
zou. Porovnával modely zhotovené vo veku 13 a 19 rokov. Zis-
til, že u všetkých jedincov došlo ku vzniku stesnania, ktoré bolo 
menej výrazné v skupine s agenézou molárov (5).

Obr. 1: Grafické znázornenie vývoja stesnania so stúpajúcim vekom pacienta. Vytvorené 
na základe skombinovania výsledkov viacerých štúdii (1, 27 – 34), uverejnené Buschangom 
v roku 2003 (1).

Obr. 2: Terciárne stesnanie.
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Obr. 3: Meranie priestoru pre erupciu zubu múdrosti. 
A – Vzdialenosť medzi distálnou plochou druhého molára 
a prednou hranou ramena sánky meraná na úrovni roviny oklúzie, 
B – mezio-distálna šírka tretieho molára. Ganssov pomer = A/B.

Na druhej strane je omnoho viac štúdii, ktoré vplyv tretích 
molárov na vznik terciárneho stesnania nepotvrdili. Často ci-
tovaná je Kaplanova štúdia z roku 1974. Porovnával študijné 
modely a kefalometrické snímky u 75 ortodonticky liečených 
pacientov pred liečbou, po liečbe a 10 rokov po ukončení re-
tencie. U 30 pacientov boli zuby múdrosti fyziologicky erup-
tované, u 20 retinované a u 25 neboli založené. Medzi jednot-
livými skupinami neboli zistené žiadne signifikantné rozdiely 
vo vývoji stesnania. To platilo aj pri porovnaní extrakčných 
a neextrakčných postupov liečby (6). Ďalšia často citovaná 
prospektívna štúdia je z roku 1982. Lindqvist a Thilanderová 
porovnávali efekt jednostranného odstránenia dolného tretie-
ho molára vo veku 15,5 roka. Po 3 rokoch opätovne vyhod-
notili študijné modely a kefalometrické snímky, ale napriek 
veľkej škále hodnotených parametrov sa im nepodarilo nájsť 
žiadne signifikantné rozdiely (7). Pirttiniemi et al. porovná-
vali dentálne zmeny u pacientov po extrakcii tretích molárov 
v 3. dekáde života 1 rok po realizácii zákroku. Zistili mierny 
distálny posun druhých molárov, zatiaľ čo vo frontálnom úse-
ku žiadne zmeny pozorované neboli (8). Harradine zisťoval 
dynamiku vývoja stesnania u pacientov s prítomnými a s ex-
trahovanými tretími molármi v skupine 164 pacientov. Porov-
nával východzí stav so stavom po 5 rokoch. Neboli preukáza-
né štatisticky signifikantné rozdiely medzi týmito dvoma sku-
pinami, z čoho uzatvára, že extrakcia zubov múdrosti nemá 
vplyv na dynamiku terciárneho stesnania (9).

Zaujímavá štúdia bola realizovaná v roku 1991. Sledovala 
sa tesnosť kontaktu distálnych zubov pred a po extrakcii ne-
eruptovaných zubov múdrosti. Zistilo sa, že po extrakcii bol 
kontakt zubov výrazne menej tesný ako pred ňou. Ale výluč-
ne v distálnom úseku. Frontálny úsek nevykázal ani minimál-
ne zmeny v tesnosti kontaktu. Z toho autori uzatvárajú, že ex-
trakcia zubov múdrosti nie je racionálna v zmysle prevencie 
terciálneho stesnania. Paradoxné je, že na tesnosť kontaktov 
mala väčší vplyv zmena polohy pacienta zo stoja do ležiacej 
polohy, kde po 2 hodinách bol zaznamenaný až 32% pokles 
tesnosti kontaktu v distálnom úseku. Táto analýza bola realizo-
vaná v skupine bez odstránenia zubov múdrosti (10).

Tieto a mnohé ďaľšie štúdie viedli k tomu, že Americká aso-
ciácia orálnej a maxilofaciálnej chirurgie (AAOMS) na svojej 

konferencii v roku 1993 uzavrela, že extrakcie zubov múd-
rosti v zmysle prevencie terciálneho stesnania nie sú indikova-
né vzhľadom na jeho multifaktiorálnu etiológiu (11).

Napriek tomuto pomerne jednoznačnému stanovisku, sú 
stále realizované nové štúdie, ktoré poukazujú na rozdielne 
aspekty vplyvu zubov múdrosti na vývoj stesnania. V roku 
2005 publikovala Niedzielska prospektívnu štúdiu, kde sle-
dovala dynamiku rôznych dentálnych parametrov počas 3 ro-
kov v skupine 47 pacientov, ktorí boli rozdelení do štyroch 
podskupín. Prvú skupinu tvorili pacienti s obojstrannou reten-
ciou, v druhej skupine bola realizovaná jednostranná extrak-
cia, v tretej obojstranná extrakcia zubov múdrosti a poslednú 
skupinu tvorili pacienti s agenézou tretích molárov. Štúdia po-
ukazuje na štatisticky signifikantú dynamiku v zmysle zvýraz-
nenia stesnania u pacientov s retinovanými zubami a zmenše-
nia stesnania po ich extrakcii. Zaujímavé sú výsledky v skupi-
ne s jednostrannou extrakciou, v ktorej popisuje zvýraznenie 
stesnania na strane retencie a jeho pokles na strane extrakcie. 
U pacientov s agenézou zubov múdrosti neboli počas troch 
rokov preukázané štatisticky signifikantné zmeny. Zaujíma-
vá je korelácia rozsahu stesnania s tzv. Ganssovým pomerom 
(obr. 3). Pri nízkych hodnotách (0,6 – 0,65) boli zmeny výraz-
né, zatiaľ čo pri stredných a vysokých (0,85 – 0,89) boli zmeny 
minimálne. Dynamika stesnania bola v tomto prípade zazna-
menaná predovšetkým vo frontálnych segmentoch v oblasti 
rezákov, očných zubov (pozn. redakce: očný zub česky zna-
mená špičák) a prvých premolárov. Distálne segmenty nevy-
kázali štatisticky signifikantné rozdiely (12).

Ganssov pomer sa ukazuje ako zaujímavý parameter v štú-
diách popisujúcich statické a dynamické charakteristiky polo-
hy zubov. V roku 2013 publikovali Hasegava et al. štúdiu za-
meranú na koreláciu mezio-distálnej inklinácie zubov v late-
rálnych segmentoch s Ganssovým pomerom a inklináciou tre-
tích molárov. Štúdia poukázala na vysokú mieru závislosti in-
klinácie zubov múdrosti, nízkych hodnôt Ganssovho pomeru 
a meziálnej inklinácie molárov a druhých premolárov, zatiaľ 

Obr. 4: Schematické znázornenie rastu sánky. Evidentný je 
vertikálny rast v dôsledku rastu kondylárnej chrupavky a sagitálny 
rast v dôsledku resorpcie na meziálnej hrane a apozície kosti na 
distálnej hrane vzostupného ramena sánky.
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čo inklinácia prvých premolárov a očných zubov nevykazo-
vala signifikantnú závislosť. Z pohľadu terciárneho stesnania 
je zaujímavý ďalší výsledok tejto štúdie a to je vplyv inkliná-
cie zubov múdrosti na Littleho index, ktorý sa štandardne po-
užíva v štúdiách popisujúcich stesnanie v rezákovej oblasti. 
Po zn.: Littleho index je v štúdiách najčastejšie používaný in-
dex na meranie rozsahu stesnania frontálnych zubov v sán-
ke (môže byť adaptovaný aj na čeľusť). Pomocou posuvného 
meradla položeného paralelne s rovinou oklúzie sa zmera-
jú vzdialenosti anatomických kontaktných bodov susediacich 
zubov v rozsahu od očného zuba po očný zub. Takto sa získa 
5 metrických parametrov A, B, C, D a E. Tieto sa následne spo-
čítajú a výsledok je hodnota Littleho indexu. Používa sa pre 
vysokú mieru presnosti a reprodukovateľnosti. Nebola preuká-
zaná štatisticky signifikantná závislosť. Celkovo autori uvádza-
jú, že miera inklinácie a nedostatok miesta pre erupciu tretích 
molárov ovplyvňuje polohu zubov v distálnych segmentoch, 
ale vplyv na polohu rezákov a mieru anteriórneho stesnania sa 
preukázať nepodarilo (13).

Prebiehajúcia vedecká polemika má ale aj iné aspekty, kto-
ré je potrebné zohľadniť. Je to predovšetkým úroveň vedec-
kých štúdii. Týmto aspektom sa zaoberajú dve aktuálne štú-
die z roku 2013 a 2014. V obidvoch hodnotia viaceré aj zo 
spomenutých štúdii, ktoré buď vplyv zubov múdrosti potvr-
dzujú, alebo vyvracajú. Vyhodnocujú viaceré kritéria, ako je 
veľko sť a zloženie súboru, dizajn štúdie, validitu spôsobu me-
rania a štatistického vyhodnotenia. Žiaľ v tomto zmysle je po-
trebné skonštatovať, že kvalita väčšiny týchto štúdií je hodno-
tená ako priemerná alebo nízka. Jediná, ktorá bola obidvomi 
porovnaniami hodnotená vysoko, je Harradinova štúdia z ro-
ku 1998 (14, 15). 

Napriek všetkým týmto nedostatkom je stanovisko AA OMS 
stále jednoznačné. Preventívne extrakcie zubov múdrosti 
v zmysle prevencie terciárneho stesnania nie sú vedecky opod-
statnené a nedoporučujú sa. Toto stanovisko bolo potvrdené aj 
v rokoch 2007 (16) a 2013 (17). 

Zaujímavé je sledovať aj dynamiku názorových zmien a prí-
stupu lekárov. Zatiaľ čo Laskin v roku 1971 zistil výraznú pre-
ferenciu preventívnych extrakcii (3), novšie štúdie poukazujú 
na výrazné zmeny v prístupe. Lindauer v roku 2007 zisťoval 
názory a klinickú prax v skupine 393 amerických ortodon-
tistov a 458 chirurgov. Až 29,6 % ortodontistov a 59 % chi-
rurgov si myslí, že horné tretie moláre pôsobia meziálnou si-
lou. V prípade dolných molárov sú výsledky ešte vyššie. Až 
57,7 % ortodontistov a 78,2 % chirurgov si myslí, že pôso-
bia anteriórnou silou. Na otázku či indikujú extrakciu zubov 
múdrosti v zmysle prevencie terciárneho stesnania odpoveda-
lo jednoznačne negatívne pre horné moláre 57,8 % ortodon-
tistov a 29,9 % chirurgov a pre dolné moláre 43,3 % ortodon-
tistov a 20,9 % chirurgov (18). V talianskej štúdii z roku 2014 
odpovedalo 166 ortodontistov a 142 chirurgov nasledovne. 
Pri hornom zuboradí si 89,7 % ortodontistov a 58,8 % chi-
rurgov myslí, že preventívna extrakcia nemá zmysel. Pri dol-
nom zuboradí si to myslí 82,1 % ortodontistov a 63,2 % chi-
rurgov (19). 

ZMeNA STRAVOVACíCH NáVyKOV A ICH VPLyV NA 
VýVOJOVé ZMeNy ZUBNýCH OBLÚKOV

Asi prvou vedeckou teóriou v etiológii terciárneho stesna-
nia je práca austrálskeho čeľustného ortopéda Raymonda Beg-
ga (1898 – 1983). Skúmal kostrové pozostatky pôvodného aus-
trálskeho obyvateľstva, Aborigénov. Všimol si, že u starších je-
dincov je prítomná výrazná atrícia nielen okluzálnych plôch 
a incizálnych hrán zubov, ale zredukovaná je aj meziodistálna 
šírka zubov. Správne to pripisoval výrazne tuhšej strave, ktorú 

pôvodní obyvatelia Austrálie konzumovali. Tá spôsobuje, že 
vo väčšej miere v rámci fyziologickej pohyblivosti zubov do-
chádza ku treniu kontaktných plôch zubov a ku ich atrícii. Jej 
rozsah u niektorých jedincov dosahoval až 10 mm z celkovej 
dĺžky zubného oblúka (20). Preto sa zdalo logické, že zmena 
stravovacích návykov v modernej populácii je zodpovedná za 
výrazne častejší výskyt stesnania. Túto mylnú predstavu vyvrá-
tilo „civilizovanie“ Aborigénov, ktorých pôvodné zvyklosti bo-
li často aj násilím potláčané v snahe zaradiť ich do modernej 
spoločnosti. Jednou zo zmien, ktoré podstúpili, je aj prechod 
ku súčasnému typu stravovania. Súčasní jedinci vykazujú vý-
razne menšiu aproximálnu atríciu porovnateľnú s európskou 
populáciou. Napriek tomu je výskyt stesnania mimoriadne 
nízky, porovnateľný s predkami (21, 22).

MeZIáLNy DRIFT ZUBOV V DISTáLNyCH ÚSeKOCH
Počas ďalšieho vedeckého bádania boli popísané rôzne fy-

ziologické procesy, ktoré sa pravdepodobne spolupodieľajú 
na vývoji terciárneho stesnania. Jedným z nich je spontánny 
posun zubov, ktorý bol experimentálne potvrdený Mossom. 
V roku 1960 zrealizoval štúdiu, pri ktorej sledoval klinicky, rá-
diologicky a histologicky posun premolárov a molárov u ma-
kakov, ktorým postupne v aproximálnom kontakte redukoval 
tvrdé zubné tkanivá, pritom na jednej strane ponechal antago-
nistické zuby a na druhej nie. Zistil, že moláre sa posúvali me-
ziálne a premoláre distálne a to v rovnakom rozsahu na jednej 
aj druhej strane, z čoho vyvodil, že ide o spontánny, na oklúzii 
nezávislý proces (23).

RASTOVé ZMeNy SPLANCHNOKRáNIA V OBDOBí 
ADOLeSCeNCIe A DOSPeLOSTI

Ďalšia teória vyplýva z poznatkov o raste splanchnokránia, 
ktoré vychádzajú z Bjorkových štúdii (24, 25). Na začiatku je 
potrebné pripomenúť, akým spôsobom rastie čeľusť a sánka. 
Základným mechanizmom rastu čeľuste je rast v sutúrach, kto-
ré ju obklopujú. Ich orientácia predurčuje základnú rastovú 
tendenciu – dopredu a dole. Pri sánke sú najdôležitejšie dve 
rastové centrá. Prvým je kondylárny výbežok, kde v dôsledku 
rastu a postupnej osifikácie sekundárnej chrupavky na jeho 
povrchu rastie a predlžuje sa rameno sánky. Druhým veľmi vý-
znamným centrom je samotné rameno, kde na prednej hrane 
prebieha resorpcia kosti, čím sa predlžuje aj samotný alveo-
lárny výbežok a vzniká tak priestor pre erupciu distálnych zu-
bov, a na zadnej hrane prebieha apozícia, čím sa sánka sagi-
tálne predlžuje (obr. 4). 

Ďalším veľmi dôležitým poznatkom o raste je prítomnosť 
tzv. kranio-kaudálneho gradientu. Zjednodušene ho možno 
charakterizovať tak, že to, čo je najbližšie neurokrániu, rastie 
intenzívne v skorších štádiách vývoja, ale rast je aj najskôr 
ukončený, a to, čo je najďalej, rastie výrazne dlhšie. Pokiaľ 
tento fakt aplikujeme na splanchnokránium, tak rast sánky – je 
kaudálnejšie, pokračuje aj po ukončení rastu čeľuste – je kra-
niálnejšie. Najväčšia diskrepancia vzniká práve v období ado-
lescencie a skorej dospelosti. Zatiaľ čo sagitálny rast čeľuste 
po 17. roku je minimálny, sánka pokračuje v raste. Telo sán-
ky, a tým aj celý zubný oblúk, sú posúvané meziálne. Najviac 
sú ovplyvnené práve rezáky, ktoré sa dostávajú do tesnejšie-
ho kontaktu s hornými antagonistami. A v dôsledku toho do-
chádza adaptačnými zmenami ku ich miernemu linguálnemu 
skloneniu, čím sa skráti dĺžka zubného oblúka v tejto oblasti 
a vzniká stesnanie (obr. 5A). Jeho progresiu pozorujeme nie-
koľko rokov. Vzácnejšie nastávajú aj iné situácie, ako je mier-
ny posun horných rezákov, alebo väčší tlak na temporoman-
dibulárny kĺb v dôsledku rezákového vedenia. Najčastejšie 
je to ale práve stesnanie dolných rezákov, ktoré neskorý rast 
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Obr. 5: Schematické 
znázornenie rastových 
zmien čeľustí s detailným 
zobrazením zmeny polohy 
dolných rezákov u jedinca 
s fyziologickými rastovými 
charakteristikami (A), 
konvergentným rastom (B) 
a divergentným rastom (C).

A

B

C



63LKS 3/2016

sánky spôsobuje. Progresiu stesnania možno pozorovať nielen 
pri priemerných rastových hodnotách, ale aj pri divergentnom 
a konvergentnom raste čeľustí. Pri konvergentnom raste do-
chádza ku prehlbovaniu zhryzu a rezáky sa dostávajú do eš-
te tesnejšieho postavenia než pri priemernom raste, a preto je 
vývoj stesnania výraznejší (obr. 5B). Pri divergentnom raste, 
dokonca aj v prípade otvoreného zhryzu, je tiež možné pozo-
rovať progresiu stesnania. Rastová posteriorotácia sánky vyklá-
ňa dolné rezáky labiálne. Tým sa zvýrazňuje tlak dolnej pery, 
ktorý ich sklápa linguálne, či sa skracuje dĺžka zubného oblú-
ka a stesnanie progreduje (obr. 5C) (26).

ZáVeR
Celkovo možno zhrnúť, že terciárne stesnanie je prirodze-

ný proces, ktorý začína už v období adolescencie a pokraču-
je s postupne klesajúcou intenzitou aj v dospelosti. Jeho etio-

lógia je multifaktoriálna, pravdepodobne najmä pod vplyvom 
rastových zmien splanchnokránia a adaptívnych procesov 
v oklúzii. Dlhé roky pretrvávajúce presvedčenie o jednoznač-
nej súvislosti medzi vývojom a erupciou zubov múdrosti 
a vznikom terciárneho stesnania je z pohľadu dnešnej vedy 
viac než neopodstatnené. Žiaľ absolútne vylúčiť ich vplyv ne-
možno. Ukazuje sa, že pri nedostatočných proporciách retro-
molárovej oblasti, ktorá je kvantitatívne vyhodnotiteľná pros-
tredníctvom Ganssovho pomeru, je vývoj stesnania výraznej-
ší. Nepredpokladá sa priamy vplyv erupčného tlaku molárov, 
ale skôr blokovanie distálneho posunu dolného zuboradia 
v zmysle adaptácie na neskoré rastové zmeny splanchnokrá-
nia. Napriek tomu je súčasné doporučenie Americkej asoci-
ácie orálnej a maxilofaciálnej chirurgie jednoznačné. Extrak-
cie zubov múdrosti v zmysle prevencie terciárneho stesnania 
sú neopodstatnené.
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Hana Zallmannová Čechová

Privátní praxe, Praha 

TeST 3
Při kontrole v 7/2008 bylo na intrao-

rálním rentgenovém snímku (obr. 1) zjiš-
těno projasnění v apikální oblasti zubu 
37. Zub nereagoval na poklep, neby-
la nalezena píštěl ani palpační citlivost 
v apikální oblasti. Hodnoty naměřené 
při sondování parodontologickou son-
dou nepřesahovaly 4 mm. Zub nezpů-
soboval pacientovi od primárního en-
dodontického ošetření, které proběh-
lo v 6/2006, žádné obtíže. Diagnózou, 
která vedla k primárnímu endontickému 
ošetření, byla akutně exacerbující chro-
nická apikální periodontitida.

Obr. 1: Intraorální 
rentgenový snímek, 
projasnění v apikální 
oblasti zubu 37.

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH ČASOPISů PRO ČLeNy ČSK 
Komora na rok 2016 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

Otázky:

1.  Jakou příčinu má toto 
projasnění?

2.  Jaký postup je třeba 
pacientovi doporučit:

a) vyčkat a sledovat,
b) extrakci,
c) resekci kořenového hrotu,
d)  revizi endodontického 

ošetření?
3.  Jak lze této komplikaci 

předejít?
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TeST 3 – řeŠeNí

Ad 1: Nejčastější a nejpravděpodob-
nější příčinou perzistující apikální pe-
riodontitidy je nedostatečné odstraně-
ní mikroorganismů ze systému kořeno-
vých kanálků. Na jejím obraze se mů-
že spolupodílet i reinfekce, ke které do-
chází například při netěsnícím posten-
dodontickém ošetření. 

Tvar projasnění by ve výše uvedeném 
případě mohl svědčit i o vertikální frak-
tuře kořene. Fraktura začíná často ma-
lou prasklinou (infrakcí), a to jak u vi-
tálních, tak i u nevitálních zubů. Tato 
prasklina se může rozvinout až v úpl-
nou frakturu kořene (vertical root fractu-
re = VRF). U endodonticky ošetřených 
zubů začíná VRF buď koronálně, nebo 
apikálně. VRF představuje komplikaci, 
kterou dosud nelze terapeuticky zvlád-
nout. Zub je třeba bez odkladu extra-
hovat, protože VRF způsobuje lokální 
osteolýzu. Pokud zasahuje koronálně, 
lze v jejím místě nasondovat izolova-
nou hlubokou parodontální kapsu. Při 
jejím hledání je třeba postupovat paro-
dontologickou sondou ve velmi malých 
rozestupech (cca 0,5 mm), často něko-
likrát dokola, než se kapsu podaří najít. 
Někdy je pod okrajem gingivy možné 
objevit lomnou linii. Klinicky je mož-
né VRF velmi dobře diagnostikovat pod 
operačním mikroskopem. Podezření na 
vertikální frakturu však v tomto případě 
potvrzeno nebylo. 

Příčinou neúspěchu primárního en-
dodontického ošetření bylo nedostateč-
né mechanicko-chemické opracování 
systému kořenových kanálků, resp. per-
sistence intraradikulární infekce.

Ad 2: Tento zub je třeba vnímat jako 
infekční ložisko a pacientovi mělo být 
doporučeno odstranění tohoto ložiska. 
Resekce kořenového hrotu je v tako-
vémto případě výkonem zcela nevhod-
ným, neskýtajícím naději na úspěšné 
vyřešení problému. Nabízí se dva mož-
né postupy: buď extrakce zubu, nebo 
revize endodontického ošetření. Pře-
dem je třeba zhodnotit ošetřitelnost zu-
bu, zájem pacienta o ošetření a vlastní 
erudici a vybavení, a případně pacien-
ta odeslat na specializované pracoviště. 
Doporučeným postupem byla v tomto 
případě revize endodontického ošetře-
ní s důrazem na dostatečnou dezinfekci 
systému kořenových kanálků. 

Po izolaci zubu kofferdamem a dosa-
žení systému kořenových kanálků by-
la endometricky ověřena délka jednot-
livých kořenových kanálků. Systém ko-
řenových kanálků byl během prepara-
ce důkladně vyplachován chlornanem 

sodným (3%), aktivovaným ultrazvu-
kem. Výplachový protokol dále zahrno-
val EDTA (17%). Zub byl poté dočasně 
zaplněn hydroxidem vápenatým a pro-
vizorně uzavřen (Cavit, fa ESPE, a Tet-
ric Flow, fa Vivadent). Na další návštěvu 
plánovanou za 3 týdny se pacient ne-
mohl dostavit a poté odcestoval na ně-
kolik měsíců do zahraničí. Další termín 
proto následoval až za deset měsíců. 
Po izolaci zubu kofferdamem byla pro-
věřena vzájemná komunikace všech tří 
kanálků. Oba mesiální ústily do distál-
ního a měly společné foramen apika-
le (obr. 2). Byla dokončena preparace, 
v jejímž průběhu byl zub důkladně vy-
plachován. Vzhledem k rozsahu fora-
men apicale (ISO 60) a možnosti apli-
kace pod kontrolou zraku byl pro api-
kální stop zvolen materiál MTA (1). Na 
obr. 3 je zachycen zub s apikálním sto-
pem z MTA a pro kontrolu s volně za-
vedenými gutaperčovými čepy v mesi-
álních kanálcích. Systém kořenových 
kanálků byl pak doplněn metodou ver-
tikální kondenzace gutaperči (obr. 4). 
Zub byl adhezivně dostavěn a připra-
ven tak na následné protetické ošetře-
ní. Na obr. 5 je kontrolní rentgenový 
snímek zhotovený po 3 letech. Zub je 
klinicky klidný a pacient nemá obtíže.

Ad 3: Komplikaci ve smyslu persis-
tující apikální periodontitidy je mož-
no předejít dodržením pravidel endo-
dontického ošetření. V tomto případě 
byly podmínky pro úspěch primární-
ho ošetření splněny nedostatečně. Pří-

činou byly zčásti chybějící zkušenosti, 
zčásti nedostatečné vybavení. Primární 
endodontické ošetření bylo sice správ-
ně indikováno a zub byl od jeho počát-
ku izolován kofferdamem, systém ko-
řenových kanálků nebyl však dosažen 
v celém rozsahu. Nebyla rozpozná-
na netypická anatomie (vyústění obou 
mesiálních kořenových kanálků do ka-
nálku distálního a jejich společné fora-
men). Především tento krok je v praxi 
těžko možný bez operačního mikro-
skopu. Důsledkem bylo nedostatečné 
odstranění mikroorganismů ze systému 
kořenových kanálků. Úspěšná revize 
primárního ošetření byla možná díky 
dalšímu postgraduálnímu vzdělávání 
a doplnění dalšího potřebného vybave-
ní (především operačního mikroskopu 
a vhodného ultrazvukového přístroje 
s odpovídajícími koncovkami).

Závěr: V početných studiích bylo pro-
kázáno, že nejčastější příčinou persistu-
jící apikální periodontitidy je nedosta-
tečné odstranění mikroorganismů z api-
kální části systému kořenových kanál-
ků (2). Je třeba určit správnou pracovní 
délku pro endodontické nástroje. Pouhé 
mechanické vyčištění kořenových ka-
nálků je nedostatečné. Přibližně 35 % 
až 50 % povrchu stěn kanálků se vůbec 
nedostane do kontaktu s kořenovým ná-
strojem (3), na zbylém povrchu vzniká 
při kontaktu nástroje s dentinem smear 
layer. Důkladný a kombinovaný výplach 
patří proto k základním předpokladům 
úspěchu endodontického ošetření.

Obr. 2: Oba mesiální kanálky ústí do 
distálního a mají společné foramen 
apikale.

Obr. 3: Zub 37 s apikálním stopem 
z MTA a pro kontrolu s volně 
zavedenými gutaperčovými čepy 
v mesiálních kanálcích.
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Obr. 4: Systém kořenových kanálků byl 
doplněn metodou vertikální kondenzace 
gutaperči.

Obr. 5: Kontrolní rentgenový snímek 
zhotovený po 3 letech.

VýZVA LKS:  
PřISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA 
Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) 
JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH je vysoce aktuální, 
všudypřítomné a zároveň nadčasové. 
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která 
nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného 
rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti 
a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové 
téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? 
Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované 
repetitorium! 

S důvěrou se obraťte na redakci a jejím 
prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám 
poskytneme potřebné informace a podklady pro 
zpracování článku formou testu MIR. A pokud 
se obáváte, že nemáte dostatek publikačních 
zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou 
pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu. 

Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@ dent.cz

 Redakce a redakční rada LKS
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odborná diskuse

PRVNí KOMeNTář K ČLáNKU
Zaujal ma článok z MIR/Test 12 
publikovaný v LKS č. 12/2015.

Predpokladám, že MIR má predovšet-
kým pôsobiť edukačne, a preto si mys-
lím, že v prípadě vyšetrenia pacienta 
z tohoto čísla MIR výrazne vo vyšet-
rovacom protokole chýbajú dve zlož-
ky, a to exaktný popis klinického stavu 
a zhotovenie a popis IO RTG snímku. 
Miesto presného popisu stavu chrupu 
klinicky a bez RTG snímku danej oblas-
ti, nemôže čitateľ odpovedať na otázku: 
„O jakou diagnózu se s největší pravdě-
podobností jedná?”. Popis stavu chru-
pu je tu vyjadrený: „Otevíraní úst bylo 
lehce omezeno, v ústech byl přítomný 
kompletní dočasný chrup, místy posti-
žený kariézním procesem.”. O vyšetre-
ní periodontálnych tkanív tu nie je vô-
bec zmienka. O RTG snímku sa hovorí 
až po ošetrení na STCH.

Verím, že cieľom autorov je zodpo-
vednejší prístup vo vyšetrení a násled-
nom ošetrení pacienta, ale v tom prí-

padě by dle dnešných dostupných vy-
šetrovacích metód nemal chýbať okrem 
iného exaktný popis klinickej situácie 
(i keď subjektívny, stomatológom), RTG 
snímok a až následne pri diferenciálne 
diagnostických rozpakoch indikovanie 
ďalších, nákladnejších vyšetrení.

Taktiež je všeobecne známe, že zub, 
ktorý vykazuje známky nekrózy, môže 
byť tiež zubom gangrenóznym (klinic-
ky ťažko rozlišiteľné), čo nutne nemusí 
znamenať bolestivosť pri perkusi. 

Rozhodne tým nechcem nijak deval-
vovať následný postup ošetrenia, len 
poukázať na jednoznačný protokol pri 
bežnej diferenciálnej diagnostike boles-
ti/otoku v orofaciálnej oblasti (anamné-
za, exaktný popis EO a IO situácie, RTG 
vyšetrenie a jeho správne odčítanie).

Správne indikované RTG vyšetre-
nie napriek 21. storočiu v stomatológii 
u nás ešte v mnohých prípadoch stále 
chýba, v detskej stomatológii ešte viac 
než u dospelých. Vzhľadom na to, že 
podiel detských pacientov mám vysoký, 

riešim často následky nesprávnej pre-
vencie/vyšetrenia u detí, ku ktorým nie 
som ľahostajná, musela som sa k dané-
mu príspevku vyjadriť. 

24. 1. 2016
MDDr. Lenka Černá

Můj zubař, s. r. o., Hradec Králové

K MALéMU ILUSTROVANéMU RePeTITORIU 2015, TeST 12

Viz: Pošta P, Andrle P, Schwarz J. Dentoalveolární chirurgie. Test 12: Dětský pacient  
se zduřením v sub- a perimandibulární oblasti. LKS, 2015, 25(12): 257 – 260

STANOVISKO AUTORA TeSTU 
K PRVNíMU KOMeNTářI
Vaše reakce mě velice potěšila, neboť 
je důkazem toho, že časopis plní svoji 
funkci odborného periodika a série 
Malého ilustrovaného repetitoria 
vede čtenáře k zamyšlení.

Musím Vám dát za pravdu v několika 
ohledech. Test byl jistě pojat jako edu-
kační nástroj s cílem vyprovokovat ve 
čtenáři snahu o řešení daného problé-
mu na základě předložených faktů. Dá-
le s Vámi souhlasím v tom, že vyšetřová-
ní pacientů by mělo mít určitá pravidla, 
mělo by být prováděno důkladně a svě-
domitě s cílem navést lékaře co nejrych-
leji ke správné diagnóze. Vyšetřovacích 
modalit je řada, důkladné klinické vy-
šetření je jistě nenahraditelné, další do-
plňující vyšetření by měla být indiková-
na lékařem pro dosažení výše zmíně-
ného cíle ideálně při zachování co nej-
menší zátěže pro pacienta, výhodou též 
je, pokud lze zvolit ekonomicky výhod-
nější variantu vyšetření. Znalosti a zku-
šenosti lékaře jsou důležitým faktorem 

ovlivňujícím množství a rozsah vyšetře-
ní vedoucích ke stanovení správné dia-
gnózy a léčebného plánu.

S vědomím toho, že v primárním vy-
šetřovacím algoritmu nefiguruje Vá-
mi zmiňované intraorální rentgenové 
vyšetření, s Vámi musím polemizovat 
v tom, že nelze na základě předlože-
ných údajů stanovit pravděpodobnou 
diagnózu. Diagnóza zněla, jak jste se 
jistě dočetla v testu, submandibulár-
ní absces vlevo. Praxe mě naučila, že 
v medicíně není nic na sto procent, 
a moc bych si přál, aby veškeré mnou 
vyřknuté závěry se tomuto číslu co nej-
více blížily. Proto i otázka je formulo-
vána: „O jakou diagnózu se s největ-
ší pravděpodobností jedná?“. S jistotou 
můžeme říci, že šlo o absces. Co by-
lo jeho příčinou, je otázkou pravděpo-
dobnosti. Na základě provedených vy-
šetření a metodou per exlusionem po-
psanou v testu padlo největší podezření 
na kolemčelistní zánětlivé onemocně-
ní s příčinou v infekčním fokusu – ka-
riézním zubu 74. Stav chrupu je popi-

sován – v textu není vyloženě zmíněno 
periodoncium, o kterém píšete, stav je 
souhrnně popsán tím, že zuby v levém 
horním i dolním kvadrantu nevykazují 
známky akutního zánětu. Pro jiný do-
minující nález toto nebylo dále roze-
bíráno. Pokud to způsobilo rozpaky, 
omlouvám se za celý kolektiv autorů 
a budiž to poučením pro příště. 

Nicméně RTG vyšetření daného zu-
bu, pokud by ve stavu pacienta a jeho 
spolupráce bylo vůbec proveditelné, 
by mělo jen malý vliv na léčebný po-
stup. Zub 74 byl vzhledem ke kariézní 
destrukci, nehledě na nastalé okolnos-
ti, indikován k extrakci, k terapii abs-
cesu netřeba nic dodávat. RTG vyšetře-
ní je obecně zatěžující vyšetření, i přes 
minimální dávku radiace, jakou se vy-
značují zejména moderní RVG vyšet-
ření, je třeba mít na paměti, že u dě-
tí má radiace několikanásobně vyšší ri-
ziko vzniku stochastických účinků než 
u dospělého, navíc absorbovaná dávka 
má v průběhu života kumulativní cha-
rakter. Tím nechci říci, že RTG vyšetře-
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malé ilustrované repetitorium

DeNTOALVeOLáRNí CHIRURGIe

Petr Pošta1), Pavel Andrle1), Jan Schwarz2) 

1)  Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologická klinika,  

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

2) Dětská klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

TeST 12

Koncem jara letošního roku byl na 

Stomatologickou kliniku LF UK a FN Pl-

zeň doporučen praktickým zubním lé-

kařem chlapec ve věku 5 let pro otok 

levé tváře (obr. 1). Anamnesticky bylo 

zjištěno, že otok se postupně rozvíjel 

několik dní, po celou dobu trvání obtí-

ží nebylo zaznamenáno zvýšení tělesné 

teploty, nebyly též přítomny bolesti zu-

bů ani jiné podobné obtíže. Rodina si-

tuaci řešila návštěvou LSPP, kde údajně 

nebyli ošetřeni, protože odmítli uhradit 

pohotovostní regulační poplatek. Pa-

cient opět s několikadenní latencí pro 

progresi otoku navštívil s rodinou prak-

tického zubního lékaře, který chlapce 

vyšetřil a následně odeslal na naši kli-

niku. 
Zde bylo provedeno klinické vyšet-

ření s nálezem peri- a submandibulár-

ního otoku vlevo, palpačně bolestivým 

s naznačenou fluktuací a se zarudnutím 

kůže nad otokem. Otevírání úst bylo 

lehce omezeno, v ústech byl přítomen 

kompletní dočasný chrup místy postiže-

ný kariézním procesem. Zuby v levém 

horním i dolním kvadrantu nevykazova-

ly známky akutního zánětu, test vitali-

ty zubů chladem nebyl vzhledem k vě-

ku a spolupráci pacienta zcela validní. 

Nejvíce suspektní zub 74 byl zcela bez 

reakce na chlad, poklepově však nebyl 

bolestivý, vestibulárně od něj byla lehce 

prosáklá sliznice, palpačně nebolestivá, 

bez zarudnutí. Sliznice a měkké tkáně 

lingválně vlevo, stejně tak i palatinálně 

a vestibulárně v horní čelisti a hrdlo by-

ly klidné, patrové tonsily nebyly zvětše-

ny a nejevily známky zánětu. Velké slin-

né žlázy byly klidné, slina byla tvořena 

v dostatečném množství a odtékala vol-

ně bez příměsi hnisu. Pacient byl afe-

brilní a bez známek celkové zánětlivé 

reakce. 

Otázky:

1.  Jsou vhodná další 

doplňující vyšetření?

2.  O jakou diagnózu 

se s největší 

pravděpodobností jedná?

3. Jaká je léčba?

Obr. 1: Klinický obraz 

pacienta po uvedení 

do celkové anestezie.
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DRUHý KOMeNTář K ČLáNKU
Ďakujem za Vašu odpoveď. Máte 
pravdu, že mám pri svojej práci vždy 
potrebu hľadať príčinu ochorenia, 
dodržovať protokoly a ak chýbajú, 
prispievať ich vzniku. A domnievam 
sa, že by to mala byť automatická 
vlastnosť každého lekára. A nerada 
podlieham lokálne častej snahe 
nedostatek protokolu relativizovať.

Vo vašom príspevku zamieňate dia-
gnostiku dôsledku za diagnostiku príči-
ny. Aby sme mohli zistiť príčinu, je uve-
dených málo vstupných informácií, pre-
dovšetkým chýba riadne a podrobné vy-
šetrenie chrupu a parodontu, a tak nie je 
možné vecne odpovedať na vami polože-
né dotazy. Ako vhodné ďalšie vyšetrenie 
doporučujete vyšetrenie, ktorým obvykle 
bežný PZL nedisponuje a nie je vhodné 
pre vizualizáciu chrupu a parodontu. 

V prípade, že po riadnom klinickom 
vyšetrení si ešte nie sme istí skutočnou 
príčinou zápalu, je ako pomocné zobra-
zovacie vyšetrenie v ordinácii PZL jed-
noznačne indikovaný RTG snímok. Ide-
álne intraorálny RTG snímok. Ak compli-
ance pacienta je zlá a lekár nemá k dis-
pozícii iné pomocné prostriedky k zvý-
šeniu compliance detského pacienta, 
kvalitný OPG snímok poskytne obvykle 
dostačujúce informácie. Vzhľadom k zá-
važnosti kolemčeľustných zápalov prí-
nos informácií z vhodne indikovaného 
a zhotoveného RTG snímku prevýši po-
tenciálne zdravotné riziká (u moderných 
intraorálnych prístrojov efektívna dávka 
1 – 2 μSv). Intraorálny RTG prístroj je po-

vinný na každom pracovisku PZL, takže 
jeho zaradenie do vyšetrovacieho algo-
ritmu nie je problém. Vďaka RTG sním-
ku zlepšíme diferenciálnu diagnostiku, 
ktorá v prípade dieťata len pri klinic-
kom vyšetrení často nemá prílišnú vý-
povednú hodnotu, tiež sa vyhneme ex-
trakciám zubov, ktoré príčinné nie sú. 
Vieme naplánovať kauzálnu terapiu do 
budúcna, aby k podobným stavom ne-
dochádzalo. Znížime odosielanie paci-
entov s kolemčeľustným zápalom, ktorý 
sa dá vyriešiť v podmienkach ordinácie 
PZL. Vieme vylúčiť alebo potvrdiť odon-
togénnu príčinu. Vieme poskytnúť rodi-
čom odpoveď, čo sa stalo ich dieťatu, 
rýchlejšie, prečo sa to stalo a ako tomu 
do budúcna zabrániť.

Malé ilustrované repetitorium ob-
vykle poskytovalo jasný didaktický ná-
vod pre praktických zubných lekárov, 
ako v konkrétnych prípadoch postupo-
vať. Obvykle obsahovalo tiež dostatok 
vstupných informácií.

Váš príspevok vo mne vyvolal rozpa-
ky, pretože protokol, ktorý mi poskytol, 
bol: vidím oteklého pacienta, odosie-

lam ho na stomatochirurgické praco-
visko bez istoty odontogénnej príčiny 
(odontogénnu príčinu by mal byť každý 
PZL schopný vylúčiť či potvrdiť). Pri do-
držovaní Vami predostreného algoritmu 
(ultrasonografia ako prvé pomocné zob-
razovacie vyšetrenie) by sa mohlo stať, 
že akýkoľvek pacient s kolemčeľustným 
zápalom akéhokoľvek rozsahu bude 
odosielaný na stomatochirurgiu.

Na margo si ešte dovolím pozname-
nať, že by podľa mojho názoru mala byť 
v recenzovanom odbornom periodiku 
používaná správná nomenklatúra. Ako 
suspektnú príčinu kolemčeľustného zá-
palu uvádzate nekrotickú 74. Zápal vy-
voláva zub s patofyziologicky pokroči-
lejšou diagnózou (gangréna, periodon-
titida). Dôležité samozrejme je riešiť 
dopad, ale bez správnej diagnózy ne-
musíme vždy správne kauzálne pôsobiť.

30. 1. 2016
MDDr. Lenka Černá

Můj zubař, s. r. o., Hradec Králové

ní vůbec nemělo být provedeno. Jak je 
zmíněno v další části testu, RTG vyšet-
ření bylo plánováno na dobu, kdy bude 
větší šance pořízení kvalitního snímku, 
nicméně pro noncompliance pacienta 
nebylo uskutečněno. Zmiňujete, že mo-
derní doba nám přináší možnosti stá-
le lepších vyšetřovacích technik a že je 
třeba jich využívat. V tomto směru s Vá-
mi zcela souhlasím. Nicméně jsem pro 
to, aby se zejména u těch zatěžujících 
technik zvažoval jejich opravdový pří-
nos pro danou situaci a zamezilo se tak 
jejich nadužívání. 

K námi provedeným vyšetřením to-
liko, že USG vyšetření bylo stěžejní 
k průkazu kolekce ve zduření. Vzhle-
dem k tomu, že naše klinika vlastní 
USG přístroj, je toto vyšetření ihned 
k dispozici, je levné a nezatěžující. 
Laboratorní vyšetření bylo důležité ke 
stanovení míry zánětlivé reakce a cel-
kového stavu organismu – jistě jste si 
všimla i jistých známek dehydratace. 

Pediatrické vyšetření a vyšetření anes-
teziologem je nezbytností před uvede-
ním do celkové anestezie před operací. 
Méně vyšetření tedy nebylo možno při 
zachování postupu lege artis provést. 
Vaše připomínka o dalších nákladněj-
ších vyšetřeních v případě diagnostic-
kých rozpaků je v tomto případě tudíž 
neopodstatněná. 

Ohledně gangrenózních zubů – po-
kud je nekrotická tkáň bakteriálně in-
fikována, hovoříme tedy o gangréně, 
bakterie mají tendenci se šířit do okolí 
a způsobovat bolestivost okolních tkání, 
v případě postižení pulpy se jedná o pe-
riodoncium a poklep při periodontiti-
dě bývá bolestivý. V našem případě zub 
74 vzhledem k míře kariézní destrukce 
zcela jistě gangrenózní byl, přesto paci-
ent neudával bolest na poklep, což pod-
poruje Vaši domněnku, že gangrenózní 
zub nemusí být poklepově bolestivý. 
Validita informací od dětských pacien-
tů v akutním stavu je však diskutabilní.

Vaše touha po jednoznačném vyšet-
řovacím protokolu u pacientů s bolestí 
a otokem v orofaciální oblasti a jistě ne-
jen u nich je pochopitelná. Dle Vašeho 
sdělení jste jistě svědomitou a pečlivou 
lékařkou, která se snaží pomoci svým 
pacientům. Jistě mi však dáte za pravdu, 
že ne vždy jsou věci jednoznačné. Těší 
mě, že máte snahu léčbu svých pacien-
tů stále zlepšovat, což by mělo ostatně 
být pravidlem pro všechny lékaře, a že 
se snažíte interagovat s okolním odbor-
ným děním. Přál bych si, aby bylo víc 
takových, jako jste Vy, a též by bylo bá-
ječné, kdyby léčba pacientů probíhala 
optimálně, nejlépe na úrovni prevence, 
a námi prezentované případy aby se vy-
skytovaly stále vzácněji.

26. 1. 2016
MUDr. et MUDr. Petr Pošta

Stomatologická klinika 
LF UK a FN Plzeň

Zdroje:
1. McDonald Re, Avery DR. Dentistry for the Child and Adolescent.  
9. vydání, Mosby Elsevier, Maryland Heights, 2011, 1 – 18.
2. Moursi AM. Clinical Cases in Pediatric Dentistry. Wiley Blackwell,  
Chichester, 2012, 54 – 58.
3. Guideline on Prescribing Dental Radiographs for Infants, Children, Adolescents, 
and Persons with Special Health Care Needs. AAPD, 2012,  
http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/E_Radiographs.pdf

pokračování na str. 70
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STANOVISKO AUTORA TeSTU 
K DRUHéMU KOMeNTářI
Děkuji za Váš druhý komentář, na 
nějž bych si opět dovolil reagovat. 

Po přečtení textu jsem nabyl dojmu, 
že jste se ještě více soustředila na pro-
blematiku, jež nebyla v našem tes-
tu hlavním sdělením. Ve Vašem dopise 
zhruba popisujete, jak by mělo probíhat 
pátrání PZL po infekčním fokusu den-
tální etiologie. Náš pacient však již vy-
šetření PZL absolvoval, a nejen to, jak si 
můžete v zadání testu přečíst. Skuteč-
nost, že pacient byl při poslední návště-
vě u PZL obratem odeslán na naši kli-
niku, velice pravděpodobně znamená, 
že již nebylo v silách onoho lékaře po-
stiženému pomoci a správně se obrátil 
s žádostí o spolupráci na specializova-
né pracoviště. 

Tento případ byl vybrán též proto, že 
některé příznaky přítomné u pacienta 
nebyly zcela typické pro infekt dentál-
ní etiologie a další šíření kolemčelistní-
ho zánětu, což mohlo teoreticky rozší-
řit spektrum diferenciální diagnostiky. 
Test nebyl koncipován jako přesný di-
daktický návod pro PZL, jak postupovat 
při diagnostice a léčbě pokročilého ko-
lemčelistního zánětu, cílem bylo navést 
čtenáře k zamyšlení, o jakou diagnózu 
se pravděpodobně jedná a jak by se da-
ná situace měla řešit. 

PZL bude zřídka sám léčit pacienta, 
u něhož hrozí sepse či progrese zánětli-
vého procesu do dalších hlubokých krč-
ních prostorů. I když tato problematika 
nezasahuje do každodenní práce běž-
ného stomatologa, měl by jistě mít po-

vědomí o povaze a léčbě takovýchto 
stavů a tím napomoci ve spolupráci se 
specialistou se širším zázemím co mož-
ná nejrychlejšímu a šetrnému uzdravení 
svých pacientů. Nepochybuji, že větši-
na stomatologů zná správnou metodiku 
při diagnostice a léčbě infekčního foku-
su dentální etiologie a jistě by spolu se 
mnou souhlasila s Vámi popisovaným 
postupem. Toto však nebylo předmě-
tem testu. Znovu opakuji, že pátrání po 
fokusu nebylo ve chvíli našeho první-
ho kontaktu s pacientem prioritou a že 
provedená vyšetření byla dostatečná ke 
stanovení správné diagnózy a nalezení 
vysoce pravděpodobné příčiny. Dokon-
čení vyšetření infekčních fokusů, jehož 
součástí je i RTG, bylo plánováno v dru-
hé době, po zotavení z těžkého infek-
tu se systémovou odpovědí. Souhlasím 
s Vámi, že test by byl názornější, kdy-
bychom měli k dispozici též intraorální 
RTG či OPG pořízené v době počínají-
cího zánětu a s důkladným vyšetřením 
všech parodontálních indexů a stavu 
sliznic dutiny ústní. Jen doufám, že ta-
kového pacienta bychom nemuseli ře-
šit na orální a maxilofaciální chirurgii. 
U takového pacienta by nejspíš svědo-
mitý PZL, jímž jste pravděpodobně i Vy, 
včas přišel na hrozící nebezpečí a nene-
chal stav dojít až do vážného šířícího se 
zánětlivého procesu, a tudíž by se ne-
dostal na naši kliniku a nebylo by mož-
no celou věc publikovat. Přáli bychom 
si, aby toto bylo též vedlejším efektem 
našeho testu. 

Mrzí mne, že máte z testu pocit, že 
nabádáme PZL k odesílání jakýchkoliv 
zánětů na stomatochirurgii, a ujišťuji 
Vás, že nemám potřebu uměle zvyšovat 

svoji pracovní vytíženost. Naopak budu 
rád, když práci PZL budou vykonávat 
erudovaní lékaři, kteří dokážou vyřešit 
široké spektrum onemocnění sami, na-
proti tomu oceňuji lékaře, kteří neváhají 
spolupracovat s jinými odborníky v pří-
padě, že onemocnění již přesahuje je-
jich léčebné možnosti.

Popisujete efektivní dávku intraorální-
ho přístroje, u OPG, které uvádíte jako 
alternativu, je to až 30 μSv. Navíc vez-
měte v potaz radiační váhový faktor, 
který je u kostní dřeně jeden z nejvyš-
ších, zvýšenou citlivost dětského orga-
nismu a skutečnost, že vznik stochas-
tických účinků je na dávce v podstatě 
nezávislý. Radiační zátěž při dentálních 
RTG vyšetřeních je obecně minimální, 
ale přesto bych nabádal vzhledem k vý-
še popsanému k opatrnosti a toto vyšet-
ření indikoval s rozvahou.

V případě popisu zubu 74 jakož-
to nekrotického neshledávám žádné 
pochybení ve správné nomenklatuře, 
a nejspíše problém neshledala ani re-
dakční rada. Zub byl pravděpodob-
ně vzhledem k popisovanému rozsahu 
kariézní destrukce, jak již jsme psali, 
i gangrenózní. Čistě teoreticky je klinic-
ké odlišení nekrózy a gangrény dřeně 
bez možnosti jejího mikroskopického 
či mikrobiologického vyšetření poměr-
ně problematické, navíc mám pocit, že 
řešíme zbytečné slovíčkaření. Známky 
periodontitidy, jak již v zadání testu sto-
jí, nebyly v tomto případě přítomny.

4. 2. 2016
MUDr. et MUDr. Petr Pošta

Stomatologická klinika  
LF UK a FN Plzeň

dokončení ze str. 68 – 69
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dvěma nezávislými externími recenzenty formou double-blind peer review 
(oboustranně anonymní recenze). Do recenzního řízení jsou přijímány 
pouze práce, které splňují kritéria uvedená v Podmínkách pro publikaci 
v časopisu LKS. 

Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent. cz 
v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke 
zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, i licenci ke 
zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu. 

Česká stomatologická komora, vydavatel

eXKURZe DO MUZeA 
HISTORIe ZUBNíHO 
LéKAřSTVí V ZSCHADRASSI

Zveme vás do německého 
Zschadrasse, městečka jižně 
od dálnice Drážďany-Lipsko.

Prohlídku muzeem povede 
v českém jazyce spolupracovník 
LKS Dr. Hans-Rainer Fischer.

Termín: pátek 22. 4. 2016 
(z Prahy v 9.00 hod., zpět večer)

Cena: 550 Kč  
(doprava, vstupné do muzea)

Kontaktní osoba a informace:
Mgr. Hedvika Wünschová
Tel.: 603 534 358, e-mail:  
wunschova.hedvika@gmail.com
Zde se hlaste do 30. března!
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historie

POHLeD DO HISTORIe ORTODONCIe

Vestibuloorální deska či dlaha z kaučuku 
na fixaci pohyblivých zubů (zhotovena 
prof. Klughardtem kolem r. 1920 – 1925 
na univerzitě v Jeně). 

Dělená litá dolní dlaha (vestibuloorální 
deska) dle Wittkowského stabilizující 
postavení zubů. V místě dolních druhých 
premolárů je výrobek sešroubován 
(zhotoveno rovněž prof. Klughardtem).

Dolní vestibuloorální deska s laterálními 
skluznými stříškami pro úpravu skusu 
upevněná na chrupu drátěnými ligaturami 
(kolem r. 1910).

Dolní deska se skluznou stříškou 
vedoucí horní frontální zuby do protruze 
(zhotoveno z bílého kaučuku „zubním 
umělcem“ Richterem z Wurzenu v Sasku 
v období let 1890–1900). 

Pozicionátor z 80. let 20. století. 
Aparát je po více než 30 letech stále 
elastický. Koncepce aparátu je od 
dr. H. D. Keslinga z roku 1943 (USA). 

Dolní vestibuloorální deska z červeného 
a pro frontální úsek z bílého kaučuku, 
se stříbrnou skluznou stříškou na 
zavedení zubu 43 z obráceného do 
korektního skusu (zhotoveno Richterem 
z Wurzenu v Sasku).

Vedle protetické stomatologie, 
chirurgie a záchovné stomatologie 
se ortodoncie jako samostatný obor 
stomatologie profiluje v průběhu 
druhé třetiny 20. století. Její kořeny 
však sahají hluboko do minulosti – 
až 4500 let zpátky, pokud vezmeme 
v úvahu nálezy ze starého egypta 
představující čelisti se zuby navzájem 
fixovanými zlatými ligaturami jak ve 
frontálním, tak v laterálních úsecích. 
Jaký smysl toto ošetření mělo, nelze 
přesně určit, lze však předpokládat, 
že fixace sloužila k upevnění zubů 
v určitém postavení. Už sama 
skutečnost, že naši předkové něco 
takového zhotovovali, je velkým 
přínosem pro poznání oboru. 

Ve 20. letech 20. století se moder-
ní principy fixní ortodoncie rozvíje-
ly v USA (Angle a jeho žáci), ale urči-
tý posun zaznamenáváme i v Evropě. 
V r. 1924 pracoval v Amsterodamu prof. 
dr. Alfred Kantorowicz podle nově mo-
difikované lingvální techniky a tu dále 
úspěšně rozvíjel jeho student a pozděj-
ší asistent dr. Gustav Korkhaus. O me-
todě a principech moderní ortodontic-
ké léčby napsal monografii „Moderne 
orthodontische Therapie“ a o předmlu-
vu požádal svého učitele Kantorowi- 
cze. Ten v knížce viděl jakési „splácení 
dluhu vůči americké ortodoncii“. Svůj 
vztah k nové knize a jejímu autorovi 
připodobnil ke vztahu dědečka a vnu-
ka. Zdůraznil, že v době, kdy ošetřová-
ní chrupu dětí ve školách dostává plá-
novanou podobu, je třeba rozšířit or-
todontickou léčbu mezi děti ve smys-
lu propracovaného systému a nikoliv 
ošetřování solitérních případů. Maso-

vé rozšíření ortodoncie umožní mo-
derní ortodontické aparáty. Mezi ty pa-
tří např. pozicionátor, který byl vyvinut 
v r. 1943 dr. H. D. Keslingem v USA 
v Indianě. V Evropě se první pozicio-
nátor objevil v holadském Dreiberge-
nu. Jde o elastický bimaxilární aparát, 
který se používal především pro douzá-
věr tremat mezi zuby po ukončení tera-
pie fixním kroužkovým aparátem, kdy 
po sejmutých kroužcích zbývaly v me-
zizubí vícečetné prostory. Pozicionátor 

se zhotovuje na představěném modelu 
a své uplatnění má i dnes, stejně jako 
různé modifikace monobloků a desek.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu. 
Zvláštní poděkování za odbornou ortodontickou 
konzultaci patří MUDr. Magdaleně Koťové, Ph.D.

Horní fixní lingvální pružinový aparát 
dle Giffina zhotovený medikem 
Höfigem na modelu s extrahovanými 
lidskými zuby v rámci praktik kolem 
r. 1930 na lipské univerzitě. 
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PROTETIKA PRO PRAKTIKY 6.–7. května 2016                      
Znojmo – areál Louckého kláštera

dr. Urs Brodbeck dr. Ignazio Loi

w w w . s w i s s c o n c e p t . c z

B.O.P.T
Biologicaly oriented preparation
Renesance bezschůdkové preparace

All-Ceramic Restorations
A concept out of practice – for the practice
Celokeramický koncept z praxe pro praxi

* bude zažádáno o přidělení 2× 50 bodů do systému celoživotního vzdělávání

www.dentist.cz, dentist@cgm.cz, 246 007 820

Moji pacienti už nezmeškají 
objednaný termín!

Starám se o ně já a DENTIST+.

Objednávejte zde
www.jsdentshop.cz  |  tel.: 727 865 486

Více informací
www.jslab.cz

Sildent
Regular

Otiskovací hmota
Celozirkonová

korunka

Zdarma

Bonus, při nákupu 
nad 10 000,- Kč vč. DPH

Kanyly

Běžná cena

399,-
Běžná cena

856,-

Balení: 50 ks

240,-389,-

Výp
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lu 
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Zapomněla jsem – do té lahvičky od ústní vody jsem si dala Savo…“

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů 
a blízkých spolupracovníků Komory:
zz Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., 

slaví v březnu 80. narozeniny.
Od roku 2001 je místopředsedou 
čestné rady ČSK. Je uznávaným 
odborníkem v dentální implantologii 
a prezidentem České společnosti pro 
implantologii. 
zzDoc. MUDr. eva Gojišová 

slaví v březnu 65. narozeniny. 
Jako přednostka Stomatologické kliniky 
3. LF UK a FNKV Praha je dlouholetou 
spolupracovnicí Komory v oblasti 
pregraduálního a postgraduálního 
vzdělávání a zároveň lektorkou 

vzdělávacích akcí ČSK. V letech 
2002 – 2005 byla členkou čestné rady 
OSK Praha 10. 
zzMUDr. Zdenka Handlířová 

slaví v březnu 65. narozeniny. 
Od roku 2001 je předsedkyní OSK 
Vsetín a tuto oblast zastupuje jako 
členka sněmu ČSK.
zzMUDr. Radmila Sedláčková, MSc., 

slaví v březnu 60. narozeniny.
Od roku 2005 je členkou 
představenstva a hospodářkou OSK 
Náchod.

zzMUDr. Jiří Prágr 
slaví v březnu 65. narozeniny.
Je bývalým dlouholetým členem 

revizní komise a poté představenstva 
OSK Praha 3. Hodně zdraví a nadále 
spoustu životního elánu přeje OSK 
Praha 3. Ke gratulaci se připojují také 
kolegyně a kolegové z Olšanské 7.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v březnu slaví 
významné životní jubileum:
zzMUDr. Zuzana Příkazská
zzMUDr. Hana Bláhová
zzMUDr. eva Kyjovská
zzMUDr. eva Jaškowská
zzMUDr. Vojtěch Babič
zzMUDr. Jitka Studeníková
zzMUDr. Jaroslav Petr 

zzMUDr. Kateřina Mušková  
zemřela po dlouhé těžké nemoci 
26. 1. 2016 ve věku nedožitých 65 let. 
Byla zakládající členka OSK Praha 5. 
S úctou vzpomínají kolegové z OSK 
Praha 5.

zzMUDr. Zdeněk Šula  
zemřel 15. 2. 2016 ve věku 83 let.
V kroměřížském regionu se těšil pověsti 
uznávaného odborníka. Věnoval se 
hlavně protetice, ale prováděl také 
výkony z dentoalveolární chirurgie 
a parodontologie. Byl velmi oblíbeným 
kolegou a laskavým učitelem. Od 
roku 2005 byl nositelem komorového 
čestného titulu Osobnost české 
stomatologie. S úctou vzpomínají 
kolegové z OSK Kroměříž a ČSK.

zzDne 15. března uplyne smutný rok 
od úmrtí MUDr. Vladimíra Mottla. 
Tichou vzpomínku věnují lékaři 
z OSK Havlíčkův Brod.

SKUPINOVé PROFeSNí POJIŠTěNí 
Připomínáme, že od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná 
smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy 
občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí. 
zz K přechodu na tuto rámcovou smlouvu uzavřenou mezi 

Českou stomatologickou komorou a Kooperativou pojišťovnou, 
a. s., je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku 
nepodá, je i nadále pojištěn podle staré (předcházející) rámcové 
smlouvy 8601750250. 
zz Znění 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). Poté vám budou zaslány 
informace o úhradě.

Úhrada pojistného na rok 2016
Proveďte ji nejpozději do prvního dne kalendářního 
měsíce, ve kterém byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena nebo rodné číslo, KS – 3558.

Agendu profesního pojištění u Kooperativa 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, vedou:
zz Libuše Císařová 

út, st: 9.00–13.00 hod.
tel.: 234 709 629
zz Ing. Jolana Kunrtová

po, čt: 13.00 – 16.00 hod.
tel.: 234 709 603 
společný e-mail: profesnipojisteni@dent.cz
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Estetické řešení ageneze  
a ztráty zubu úrazem

9. VÝROČNÍ KONGRES ČADE
4. června 2016, praha

dr. Vincent O. Kokich  jr., DMD, MSD

early bird registrace 

do 30. 4. 2016
na www.czade.cz 
nebo na tel.: 773 245 242

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

do 30. 4. do 2. 6.
člen ČADE 3000 Kč 3500 Kč
nečlen ČADE 5000 Kč 5500 Kč
zubní technik 3500 Kč 4000 Kč
student 2500 Kč 3000 Kč

přijme stomatologa/žku
nová klinika v českých budějovicích

otevíráme již 1. 7. 2016
klinika České Budějovice

požadujeme:
 důraz na excelentní stomatologii
 pečlivost a důslednost, sympatické vystupování
 chuť se vzdělávat a osobnostně růst

koNtaktujte NÁs a iNformujte se
      +420 724 589 519, vodhanil@dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz, www.dentalcarecb.cz

Nabízíme:
 vysoké mzdové ohodnocení - provize z obratu (50 000 - 80 000 kč/měs. čisté mzdy)
 profesní růst a odborné vzdělávání
 zavedená klientela - vše na přímé platby
 mladý a příjemný pracovní kolektiv
 špičkové technologické vybavení + moderní materiály
 zajištění bydlení v místě kliniky
 podpora silné značky
 moderní koncept kliniky = práce bez stresu
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z redakční pošty

MůŽeMe POMOCI STOMATOLOGICKýM KLINIKáM?

www.cacan.cz
info@cacan.cz
602 102 093

Brite

New
od 14 800.- Kc bez DPH 

Estetické řešení ageneze  
a ztráty zubu úrazem

9. VÝROČNÍ KONGRES ČADE
4. června 2016, praha

dr. Vincent O. Kokich  jr., DMD, MSD

early bird registrace 

do 30. 4. 2016
na www.czade.cz 
nebo na tel.: 773 245 242

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

do 30. 4. do 2. 6.
člen ČADE 3000 Kč 3500 Kč
nečlen ČADE 5000 Kč 5500 Kč
zubní technik 3500 Kč 4000 Kč
student 2500 Kč 3000 Kč

Žijeme v rozbouřeném světě jak 
po stránce společenské, politické, 
tak i v hodnotách. Násilí je 
všudypřítomné a krize současného 
světa se prohlubuje. 

Frustrace bohatých i chudých ma-
jí sice rozdílné kořeny, ale společný 
základ, související s rozdílem životní 
úrovně a s podmínkami života. Chybí 
pocit životního naplnění a jeho skuteč-
ného smyslu. Solidarita a pocit osob-
ní zodpovědnosti za stav světa i naše-
ho nejbližšího okolí je v podstatě zále-
žitostí každého z nás. Chceme-li lep-
ší svět, buďme lepší i my sami. Každý 
přece může přispět svojí nesobeckou 
snahou ke zlepšení životního prostředí, 
pracovních i osobních vztahů, prospět 
své obci, svému profesnímu i občan-

skému společenství. Zkrátka každý mů-
že přispět svojí „troškou do mlýna“, aby 
byl život lepší, snesitelnější, ale i smys-
luplnější.

Recept je jednoduchý: dělat něco pro 
druhé s pocitem sounáležitosti se svým 
pracovním i osobním okolím. Řeknete 
si, co může dělat třeba zubař jiného, 
než dobře vykonávat svoji práci?

Přes všechna negativa, která nás jako 
občany obklopují, žijeme ve společnos-
ti nadbytku. Vyděláváme víc, než stačí-
me utratit. Co byste říkali, dobře pro-
sperující kolegové, kdybychom v duchu 
hesla J. F. Kennedyho prohlásili: „Ne-
ptej se, co může tvoje zem udělat pro 
tebe, ale ptej se, co můžeš udělat pro 
ni ty sám.“

V současné době chybí na stomatolo-
gických klinikách peníze jak na spotřeb-

ní materiál, tak na platy těch, co učí. Ja-
ko námět ke zlepšení studia zubního lé-
kařství bych navrhoval, aby ka ždý zub-
ní lékař poslal každoročně své „alma 
mater“ 10 % toho, co utratí za nákup 
materiálu do své ordinace. To nikoho 
nezruinuje, ale v souhrnu by to mohlo 
velmi pomoci klinikám, protože by ne-
musely tolik utrácet za spotřební mate-
riál a zbylo by více na platy učitelů.

Já sám toto dělám již řadu let, od té 
chvíle, kdy jsem se o tomto problému 
dozvěděl. Považuji to za svou osobní 
povinnost vůči své rodné stomatologic-
ké klinice v Plzni.

MUDr. Lubomír Pecháček
Milevsko

Vážení čtenáři, příspěvek, který naše redakce obdržela a který nyní zveřejňujeme, vyjadřuje 
osobní názor autora MUDr. Lubomíra Pecháčka. Zároveň přidáváme komentář člena 
redakční rady LKS MUDr. Zdeňka Poledny, který považoval za potřebné – se souhlasem 
kolegů z redakční rady – k obsahu příspěvku zaujmout své stanovisko.

LKS je časopis českých zubních 
lékařů s více než pětadvacetiletou 
historií. A jedním z jeho cílů je 
také být otevřeným fórem k diskusi 
a prezentaci názorů. 

Dovolil jsem si této tradice využít 
a rozhodl jsem se napsat pár slov k do-
pisu kolegy L. Pecháčka. Cítím potřebu 
vyslovit zásadní nesouhlas s myšlen-
kami v tomto dopise obsaženými, pře-
devším však s návrhem, abychom in-
dividuálně sponzorovali stomatologic-
ké kliniky. Ne že bych kolegům, kteří 
na klinikách učí, nepřál vyšší příjem, 
to snad laskavý čtenář pochopí. Mu-
sím však bohužel zdůraznit, že každé-
mu, kdo jen trošku nahlédl do džun-
gle systému financování českých vyso-
kých škol a zdravotní péče vůbec, musí 
být jasné, že tyto peníze by s vysokou 
pravděpodobností, hraničící s jistotou, 
skončily v pomyslné černé díře a zvýše-
ní platů by se rozhodně nekonalo.

Nepochybuji, že kolega svůj návrh 
podává v dobrém úmyslu. Mám ale po-
cit, že žije v jiném světě než já a řada 
kolegyň a kolegů, které dobře znám. 
Když pominu apokalypticky laděný 
úvod, trošku mě irituje tvrzení, že vydě-
láváme víc, než stačíme utratit. S tímto 
výrokem by se nepochybně dalo pole-
mizovat s triumfálním úspěchem. Zastá-
vám názor, že charita je přirozenou lid-
skou vlastností, pouze ne každý má po-
třebu svou dobročinnost stavět na odiv. 
A že řada z nás se různé charitativní 
činnosti věnuje, o tom není pochyb. Už 
třeba jen tím, že čas od času ošetříme 
někoho, kdo ošetření potřebuje a na za-
placení nemá dost peněz. 

Souhlasím s autorem, že každý může 
přispět svojí troškou do mlýna, aby byl 
život lepší. Nemyslím si však, že recept 
je jednoduchý.

MUDr. Zdeněk Poledna
Praha

POLeMICKý KOMeNTář 
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Dne 2. 1. 2016 proběhla 
oslava životního jubilea jedné 
z nejvýraznějších osobností české 
i slovenské porevoluční stomatologie 
dr. Jiřího Sedelmayera. Vzhledem 
k jeho zásadnímu přínosu pro vývoj 
našeho oboru po roce 1989 je, 
myslím, na místě malé ohlédnutí 
a především poděkování za to, jak 
značně ovlivnilo jeho nekonvenční 
pojetí vzdělávání několik generací 
stomatologů.

Většinu přednášek zahajuje dr. J. Se-
delmayer černobílou fotografií ze své-
ho rodinného alba, kde je zvěčněn ja-
ko několikaměsíční kojenec, tak jak jej 
příroda stvořila. Vždy jsem to chápal ja-
ko velký akt pokory přednášejícího před 
svými posluchači, kterým se snaží říci, 
že sebezkušenější z nás vyšel ze stej-
ného počátečního bodu úplné nevědo-
mosti. A na druhé straně, že z každého 
z nás se může stát uznávaný odborník, 
pokud je ochoten věnovat svému obo-
ru dostatek píle, pochopení, seberefle-
xe a pokory.

Jiří Sedelmayer se narodil v Praze dne 
3. 1. 1946 a po absolvování lékařské fa-
kulty v Německu dlouhá léta působil ja-
ko odborný asistent na stomatologické 
fakultě Hamburské univerzity. Své pů-
sobení zde ukončil v roce 2011 a od té 
doby se rád označuje zkratkou PD, tedy 
pražský důchodce.

Krátce po roce 1989 se intenzivně za-
pojil do komorového dění, kde se zá-
sadně spolupodílel na podobě postgra-
duálního vzdělávání organizovaného 
ČSK. V prvních letech, jak dokládá ar-
chiv proběhlých vzdělávacích akcí, byl 

jedním z nejaktivnějších komorových 
přednášejících. Jeho tematický rozsah 
byl obdivuhodně komplexní, s důrazem 
na pochopení jednotlivých podoborů 
v jejich moderním pojetí, ale v prak-
tickém nadhledu. Ač jsem nebyl pří-
mým svědkem tohoto období, z infor-
mací účastníků vím, že byla vždy ceně-
na neobvyklá lidská srozumitelnost je-
ho sdělení. Přednášky byly prodchnuty 
snahou v posluchačích vyvolat zájem 
o hluboké pochopení smyslu stomato-
logické práce.

Po založení Společnosti preventivní 
stomatologie se stále více do popředí je-
ho popularizačních snah dostávalo té-
ma profylaxe jako nejzásadnějšího pilo-
nu stomatologické kauzální léčby. Toto 
téma vyvrcholilo ve vytvoření iTOP, tedy 
individuálně trénované orální prevence. 
Tento neotřelý přístup je zaměřen na to, 
aby se pacient po pochopení problema-
tiky zubních onemocnění a po individu-
álním nácviku technik čistění zubů pod 
opakovaným dohledem zkušeného lek-
tora stal aktivním účastníkem celého lé-
čebného procesu. Tyto preventivní tech-
niky jsou navrženy se snahou o maxi-
mální efektivitu, ale zároveň i šetrnost 
vůči dásním a zubům, a jsou individu-
álně přizpůsobeny pro daného pacien-
ta. Řada hygienických pomůcek a tech-
nik využívaných těmito postupy se zro-
dila v hlavě dr. J. Sedelmayera. Díky só-
lo technice, využívající jednosvazkové 
kartáčky, dosáhl mezinárodního věhla-
su a prestižního místa v pomyslné paro-
dontologické síni slávy, v atlasu Klause 
H. Rateitschaka, zatím jako osamocený 
z českých stomatologů.

Týdny čistých zubů a pravidelnými 
recally prošla za dobu jejich pořádá-
ní významná část české stomatologic-
ké obce. S uznáním se ale setkávají tyto 
přednášky i celosvětově. Dokladem je 
nemalá skupina japonských stomatolo-
gů, která vážila i letos cestu na pravidel-
ný recall, pořádaný ve Skalském dvoře.

Po svém návratu z Německa vysly-
šel dr. J. Sedelmayer nabídku od vedení 
Stomatologické kliniky 1. LF UK v Pra-
ze a v prvních ročnících zde již dva ro-
ky vede s kolektivem kursy individuálně 
trénované zubní prevence.

Na druhé straně je pravdou, že má-
lokdo vyvolává tak velkou polarizaci 
naší stomatologické obce jako on. Di-
daktické metody dr. J. Sedelmayera jsou 
rozhodně neotřelé. Posluchači se nese-
tkávají s žádnými latinskými názvy, se 
šablonovitými schématy a tabulkami. 
Naopak jsou zahrnuti trefnými glosa-
mi, precizní argumentací a názornými 
autorskými ilustracemi, které je vedou 
k rozvoji analytického myšlení a svo-
bodnému profesionálnímu názoru. Spo-
lečnou nití těchto sdělení je důraz na 
prospěch pro pacienta a snaha o jeho 
aktivní zapojení do léčebného procesu.

Jak ukazuje vývoj našeho oboru v po-
sledních dvaceti letech, je to přístup stá-
le více potřebný. V každodenním sou-
boji s nesmyslnou byrokracií, v kon-
fliktech s pacienty, štvanými politickou 
mašinérií proti stomatologům, a ve stá-
lém pokušení ze strany výrobců sklouz-
nout ke komerčnímu pojetí stomatolo-
gie, dostáváme jasné a čitelné poselství, 
že plnohodnotně léčíme jen tehdy, po-
kud předcházíme vzniku vlastního one-
mocnění.

Doufejme, že myšlenky dr. J. Sedel-
mayera nepředběhly příliš dobu a že se 
nám, kteří v ně věříme, podaří převést 
je v život v naší denní praxi v co nej-
širší míře.

Za Společnost preventivní stomatologie 
a příznivce jubilanta
MUDr. Libor Zdařil

České Budějovice

OHLéDNUTí K ŽIVOTNíMU JUBILeU DR. JIříHO SeDeLMAyeRA

Společná fotografie z lednových oslav životního jubilea dr. Jiřího Sedelmayera.

Dr. Jiří 
Sedelmayer.
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ÚČeT KLINIK ČSK – ZPRáVy Z CeST
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na 
odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech 
s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní 
informační články z účasti na zahraničních kongresech 
a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK.

Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod 
souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na 
zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
zzČasopis LKS
zzVzdělávání (Aktuální informace)
zz Zahraniční kongresy a veletrhy
zz Studenti a kliniky (Účet klinik)

Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
zz  eUROPeRIO 8 (Londýn, Velká Británie, 3.–6. 6. 2015) 
autor: MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D., Klinika zubního 
lékařství LF UP a FN Olomouc
zz  Seminář Orální medicína – choroby dutiny ústní: 
aktualizace v diagnóze, histopatologii a léčbě  
(Salcburk, Rakousko, 24. – 25. 10. 2015) 
autorka: MUDr. Tereza Hošková, Klinika ústní, čelistní 
a obličejové chirurgie FN Ostrava
zz  Workshop: Tips and Tricks for excellent Orthodontics 
and Orthognathic Surgery (Paříž, Francie, 4.–5. 11. 2015) 
autor: MUDr. Jan Štembírek, Klinika ústní, čelistní 
a obličejové chirurgie FN Ostrava
zz  Odborná stáž na Fakultě zubního lékařství ve Freiburgu 
v Německu (Freiburg, SRN, 2. – 13. 11. 2015) 
autor: Basel Azar, DDS, MSc., Klinika zubního lékařství 
LF UP a FN Olomouc

Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních 
prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS.
Pravidla pro čerpání z Účtu klinik najdete na www.dent.cz 
v odkazu Studenti a kliniky.

Redakce

Letos v březnu si připomínáme 
30. výročí úmrtí prof. MUDr. 
Jaroslava Komínka, DrSc., zakladatele 
moderní dětské stomatologie 

Narodil se 4. listopadu 1920 v Praze. 
Výchova v rodině i ve škole mu přiblížila 
mravní náboženské imperativy jako život-
ní normu slušných a čestných lidí. V roce 
1939 se zapisuje ke studiu medicíny, nad-
šení ze studia je vystřídáno zklamáním, na-
cisté zavírají české vysoké školy. Nastupuje 
tedy jako zubní laborant, což mu poskytuje 
dostatečný přehled o oboru stomatologie. 
V létě 1945 již opět studuje, a po promoci 
v roce 1949 je přijat na II. stomatologickou 
kliniku prof. Františka Ne uwirtha. V roce 
1959 přešel J. Komínek na Fakultu dětské-
ho lékařství, a tak zahájil i novou etapu ve 
svém odborném životě. 

S velkým elánem pracuje na projektu 
dětské stomatologické kliniky v Praze-Mo-
tole. V roce 1961 obhajuje habilitační do-
centskou práci, pět let poté získává dok-

torát věd a krátce nato je jmenován řád-
ným profesorem pro obor stomatologie. 
V roce 1970 se ujímá vedení nové klini-
ky v Motole. Dne 2. 3. 1986 nás všechny, 
kteří jsme ho měli rádi, opouští – navždy...

Po celých šestnáct let, kdy jsem pra-
coval pod jeho vedením, jsem v něm 
poznal nejen vynikajícího lékaře, ale 
i vzácného člověka. Plně prokázal, že 
stomatolog nemůže být jen úzce spe-
ci alizovaný odborník, ale musí mít, kro-
mě širokého rozhledu ve svém oboru, 
i dobrou erudici ve všeobecné medicíně. 
Dětskou stomatologii dovedl na takovou 
odbornou úroveň, že se stala respektova-
ným medicínským oborem. Vytvořil čes-
kou školu, která svojí úrovní a rozsahem 
odbornosti převýšila srovnání se zahra-
ničními pracovišti. Rád učil a stejně tak 
rád předával zkušenosti všem, kteří o to 
projevili zájem, vychovával i pomáhal. 

Profesor MUDr. Jaroslav Komínek, 
DrSc., patřil mezi ty, na něž může být 

Alma mater hrdá. Stejně tak on ji ctil 
jako prioritní vědeckou instituci nejen 
u nás, ale i v Evropě. Pro jeho následov-
níky pak znamená Komínkova osob-
nost vysoce umístěnou normu v přístu-
pu k pacientům, k spolupracovníkům, 
v pedagogické i vědecké práci a celé 
naší společnosti.  

doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.
Praha

VZPOMíNKA K 30. VýROČí ÚMRTí  
PROFeSORA JAROSLAVA KOMíNKA

Prof. MUDr. 
Jaroslav Komínek, 
DrSc.

Asklepion Academy, Londýnská 39, 120 00 Praha 2,
rathousky@asklepion.cz, tel.+420 724 873 750,

www.asklepion.cz/academy

Socket ShieLd technique (SSt) 
PArciáLní extrAkce zubů

Pátek 22. 4. 2016
od 13:00 hodin

Asklepion – klinika a institut estetické medicíny,
Londýnská 39, Praha 2 

Přednáší: doc. Mudr. roman Šmucler, cSc.

ProgrAM:
1/ Teorie SST a alternativní 
postupy v zachování 
alveolárního výběžku
2/ SST a immediátní 
implantace
3/ Ponechání radixů v místě 
mezičlenů - ano či ne? 
Devitalizovat?
4/ Nácvik různých technik 
na animálním modelu

cenA: 5 900 Kč; platbu zašlete na č. účtu 107-6375050247/0100,
uveďte, prosím, var. symbol 22042016 a konstantní symbol: 0308
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reklamní prezentace

Mycí a dezinfekční automaty 
Miele umožňují bezpečné a zpětně 
vysledovatelné úspěšné čištění 
a dezinfekci stomatologického 
instrumentária. Přitom jsou obzvlášť 
šetrné k materiálu a doporučují je 
přední výrobci instrumentária jako 
např. KaVo a W&H.

Odbornost a přístup zdravotnického 
personálu, vybavení i celková atmosféra 
ordinací jsou věci, podle nichž si dnes 
většinou pacient vybírá svého praktické-
ho zubního lékaře. Neméně důležitým 
kritériem a především základem fungo-
vání každé lékařské praxe je dokonalá 

ZáKLADeM Mé ORDINACe Je DOKONALá HyGIeNA

hygiena, která zabraňuje rizikům infek-
ce u pacientů i ošetřujícího personálu. 
To si velmi dobře uvědomuje také br-
něnská zubní lékařka MUDr. Hana Janu. 

„Za nejdůležitější považuji samozřej-
mě zdraví svých pacientů i kolegů. K to-
mu samozřejmě přispívá i perfektní pé-
če o stomatologické instrumentárium. 
Ve své ordinaci používám již 15 let mycí 
a dezinfekční automat Miele, na nějž se 
mohu vždy stoprocentně spolehnout.“

Strojová příprava a sterilizace nástro-
jů jsou dnes neodmyslitelnou součástí 
zajištění jakosti v praxi zubních lékařů. 
Ti si dnes mohou vybírat z ucelené na-
bídky přístrojů pro systematické čištění 

a dezinfekci u Miele Professional. My-
cí a dezinfekční automaty Miele nabí-
zejí flexibilní řešení strojového čištění 
a dezinfekce lékařských nástrojů a pří-
slušenství. Díky individuálnímu nasta-
vení, speciálním programům a účinné 
úpravě vody zajišťují důkladné, šetr-
né i ekonomické čištění, což potvrzuje 
množství špičkových stomatologických 
pracovišť po celém světě. 

Více informací o nabídce Miele Pro-
fessional pro stomatologické praxe a or-
dinace dentální hygieny naleznete na 
www.miele-professional.cz.

Miele, spol. s r. o.
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

Zaměstnanec má manželku, 
která v roce 2015 pobírala 
peněžitou pomoc v mateřství ve 
výši 55 000 Kč a dále rodičovský 
příspěvek ve výši 98 000 Kč. 
Jiné příjmy v roce 2015 neměla. 
Můžu zaměstnanci udělat 
zúčtování záloh na daň za rok 
2015 a uplatnit slevu na dani 
i na manželku?

Ano. Zaměstnanci můžete v rám-
ci ročního zúčtování záloh na daň 
uplatnit slevu na dani na manžel-
ku ve výši 24 840 Kč (je-li držitel-
kou průkazu ZTP/P, je sleva ve výši 
49 680 Kč). Rodičovský příspěvek se 
do vlastního příjmu manželky neza-
hrnuje a příjem z peněžité pomoci 
v mateřství byl v tomto případě niž-
ší než je zákonná hranice ve výši 
68 000 Kč.

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:

Je pravda, že pokud odmítnu převzít 
pacienta do péče nebo jej vyřadím 
z evidence, musím mu o tom vydat 
písemné potvrzení?

Ano. Poskytovatel zdravotních služeb 
v oboru zubní lékařství je povinen při-
jmout do péče každého pacienta, který si 
jej zvolí. Odmítnout může jen tehdy, jest-
liže by přijetím pacienta bylo překročeno 
únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí 
brání provozní důvody, personální zabez-
pečení nebo technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení, anebo tehdy, jest-
liže pacient není pojištěncem zdravotní 
pojišťovny, se kterou má poskytovatel uza-
vřenu smlouvu; tato poslední možnost ne-
platí pro tzv. zahraniční pojištěnce. Jestliže 
poskytovatel z některého z uvedených dů-
vodů odmítne přijmout pacienta do péče, 
je povinen mu o tom vydat písemnou zprá-
vu, ve které je uveden důvod odmítnutí.

Pokud jde o tzv. vyřazení pacien-
ta z evidence, zákon tento krok nazývá 
ukončením poskytování zdravotních slu-
žeb. Poskytovatel k němu smí přikročit, 
jestliže

a) prokazatelně předá pacienta s jeho 
souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pacient vysloví nesouhlas s poskyto-
váním veškerých zdravotních služeb,

c) pacient závažným způsobem ome-
zuje práva ostatních pacientů, úmysl-
ně a soustavně nedodržuje navržený in-
dividuální léčebný postup, pokud s po-
skytováním zdravotních služeb vyslovil 

souhlas, a jeho chování není způsobeno 
zdravotním stavem,

d) pacient přestal poskytovat součin-
nost nezbytnou pro další poskytová-
ní zdravotních služeb; to neplatí, jestli-
že neposkytování součinnosti souvisí se 
zdravotním stavem pacienta.

Ukončením péče nesmí dojít k bez-
prostřednímu ohrožení života nebo váž-
nému poškození zdraví pacienta. 

Jestliže poskytovatel z některého z uve-
dených důvodů ukončí poskytování zdra-
votních služeb pacientovi, je povinen mu 
o tom vydat písemnou zprávu, ve které je 
uveden důvod ukončení.

Pro úplnost je nutno uvést, že posky-
tovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta 
do péče nebo ukončit péči o něj z důvo-
dů uvedených výše pod písmeny c) nebo 
d), jde-li o pacienta, kterému je třeba po-
skytnout neodkladnou péči.
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informace z firem

připravujeme

ReKONSTRUKCe CHRURU U MLADISTVéHO 
ONKOLOGICKéHO PACIeNTA 

fotoúsměv

Autor dnešního příspěvku, MUDr. 
Dalibor Badal z Brna, není v této ve-
selé rubrice LKS už žádným nováčkem. 
Tentokrát zaslal něco z vlastní osvětové 
činnosti: 

„Na výstavě o lidském těle, která pro-
běhla v Moravském kartografickém cen-

Třetí díl seriálu Interdisciplinární spo-
lupráce u složitých kazuistik, který pro 
LKS připravuje kolektiv autorů pod ve-
dením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., doku-
mentuje náročnou a komplikovanou re-
konstrukci chrupu poškozeného radio-
terapií u mladistvého pacienta po léčbě 
retinoblastomu. Léčebný protokol byl 
založen na spolupráci mezi ortodontis-
tou, implantologem, dentoalveolárním 
chirurgem a protetikem. 

Vlastní
stomatologická klinika

Příležitost pro ambiciózní  
stomatology v Dánsku.

www.medicinskypersonal.cz

Akreditovaný
kvalifi kační kurz:

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 13. 9. 2016 – 26. 4. 2017

Po absolvování osvědčení 
vydané se souhlasem MZ ČR

Pořádá NZZ Ing. Mário Urban – PROSPORT 
Hrušovská 11, 702 00  Ostrava

Tel.: 596 612 214
www.skola-prosport.cz

tru ve Velkých Opatovicích, jsem byl ja-
ko zubní lékař požádán o ukázku správ-
ného čištění zubů na obřím modelu 
chrupu – a takhle to dopadlo.“

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

PřIHLáŠKy
1.  Předem on-line do 10. 4. 2016  

na www.stomasport.cz 
(startovné dospělí 100 Kč)

2.  Na místě v den závodu  
16. 4. 2016 do 13.30 hod. 
(startovné dospělí 150 Kč)

START
16. 4. 2016 ve 14.00 hod.  
Sportovní klub Vlaška – Dobříš

TRAť
8,4 km – lesní a polní cesty, tráva, asfalt 

Na letošní duben se opět chystá 
sportovně relaxační akce 
Stomatologický běh, jejímž generálním 
partnerem je firma CACAN CZ, s. r. o. 

Pohodová atmosféra, skvělé zázemí, 
bezpečnostní a zdravotní zajištění přispíva-
jí k hezkému prožitku ze sportovní i spole-
čenské události v prostředí brdských lesů. 
To platí jak pro účastníky, tak pro diváky. 

POZVáNKA NA 
STOMATOLOGICKý 
BěH 2016

Akce je určena stomatologům, zub-
ním sestrám, hygienistkám, zubním tech-
nikům, ale i studentům zmíněných oborů 
(ženské a mužské kategorie). Můžete s se-
bou vzít své děti a přihlásit je do dětských 
kategorií, které jsou rovněž připraveny. 

Účastí podpoříte nejen své zdraví, ale 
i prospěšnou věc. Organizátoři akce se 
pro letošní rok rozhodli věnovat výtěžek 
akce na účet sdružení pro obnovu varhan 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Srdečně zve ředitel závodu 
Michal Dudla

tel.: 602 102 093
www.stomasport.cz



S 24 LKS 3/2016

fotoalbum

Ve středu 10. 2. 2016 se tradičně v pražském divadle 
U Hasičů konala vzdělávací akce, nesoucí ve svém 
názvu jméno zakladatele naší moderní parodontologie 
prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001). 
Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola 
zdravotnická pro dentální hygientisky v Praze a letošní 
sedmý ročník měl navíc také milou společenskou 
stránku věnovanou hned dvěma jubileím. 

SeDMý ŠKACHůV DeN 

„Duchovními otci“ Škachova dne jsou MUDr. Ladislav Korábek, 
CSc., MBA, (vlevo) a MUDr. Ladislav Kindl (vpravo). Jejich úzká 
spolupráce při výuce dentálních hygienistek však začala už v druhé 
polovině 90. let, jak připomíná tato archivní fotografie.

Odborný program 7. Škachova dne byl věnován tématu „Iniciální fáze plánu léčení v parodontologii“. Oproti předchozím ročníkům, kdy se mezi 
přednášejícími prezentovaly absolventky Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygientisky v Praze, bylo letošní novinkou 
zařazení přednášky v podání studentky školy. A to dokonce studentky 1. ročníku denního studia! Kateřina Ševčíková (na první fotografii vlevo) 
vytvořila nejlepší práci na téma „Praktická příprava dentální hygienistky – preventivní kalendář“, která byla studentům prvního ročníku zadána. Při 
svém premiérovém veřejném vystoupení na přednáškovém pódiu, v konkurenci zkušených odborníků a ostřílených řečníků, obstála velmi dobře. 
Pochopitelně s trémou, s drobnými nedostatky v rétorice a odborné terminologii, ale statečně. Právem sklidila uznání celého auditoria. Třídní 
učitelka 1. ročníku Monika Grégrová, DiS., (na první fotografii vpravo) pak prezentovala ukázky z dalších studentských prací, pěkně výtvarně 
zpracovaných a mnohdy doplněných vlastními zdařilými kresbami studentů. K hlavnímu tématu Škachova dne zaměřili své vystoupení také všichni 
pozvaní lektoři. Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., z Hradce Králové (na druhé fotografii) hovořil o vyšetření parodontu a o metodách monitoringu. 
MDDr. Nikola Králová z Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc (na třetí fotografii) se zaměřila na problematiku odstraňování zubního kamene. 
Slovenský specialista doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., (na čtvrté fotografii) se věnoval otázce, zda je parodontitida infekční onemocnění. 

Hlavní organizátoři Škachova dne (snímek vlevo) MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, a MUDr. Ladislav Kindl nejenže i tentokrát obohatili 
program vlastními přednáškami, ale oba také byli protagonisty slavnostního okamžiku. Dr. L. Korábek převzal blahopřání ke svému únorovému 
životnímu jubileu. Dr. L. Kindl, zakladatel a dlouholetý bývalý ředitel Soukromé vyšší odborné školy zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze, 
v tomto školním roce 2015/2016 společně se svými spolupracovníky oslavuje 20. výročí založení školy a zahájení výuky. Škola za svoji existenci 
vychovala přes pět set dentálních hygienistek, což tvoří polovinu všech absolventek tohoto oboru v celé ČR. Bonusem ke vzdělávání hygienistek 
je právě Škachův den, jehož zajímavý program letos opět přivedl do sálu desítky účastníků – a hlavně účastnic (snímek vpravo). Pozvání na akci se 
zájmem přijal také prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz. Posluchači si z přednáškového dne odnesli mnoho podnětných poznatků a myšlenek. Jak se 
všichni lektoři shodli, iniciální fáze ošetřování parodontu, která je úlohou dentálních hygienistek, patří k nejdůležitějším, neboť správně prováděná 
hygiena a odstraňování zubního kamene může vyřešit 70 – 80 % potíží při gingivitidě a parodontitidě.



Seznamte se s Philips Sonicare 
a otestujte sonický kartáček  
na vlastní zuby.
Objednejte si nás do své ordinace, třeba  
i v obědové pauze. Termín i čas určujete vy. 
Občerstvení zajistíme my.  
Pozvánka platí pro celý stomatologický tým.

Kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy
Mgr. Petr Hradecký

+420 773 772 656 

petr.hradecky@philips.com

Morava 
Ivana Řehořková

+420 778 401 252 

ivana.rehorkova@philips.com

Péče o zuby
a dásně

možnost 
konzultace 
s dentální 

hygienistkou

Lunch&Learn

www.philips.cz/peceozuby

K dostání v lékárnách a stomatologických ordinacích

LISTERINE® PROFESSIONAL GUM THERAPY 
SNIŽUJE KRVÁCENÍ DÁSNÍ O 50,9 % 

JIŽ PO 4 TÝDNECH,
NEZPŮSOBUJE ZABARVENÍ ZUBŮ*

Díky technologii LAE (Ethyl-lauroyl-arginát-hydrochlorid)
 

• Vytváří antistatickou vrstvu na pelikule a brání tak bakteriím v kontaktu a ve vazbě na bílkoviny pelikuly

• Omezuje tvorbu a vyzrávání zubního plaku1

 *Vztaženo k indexu krvácení dásní v porovnání s 5% roztokem ethanolu,  
  po 4 týdnech testování během klinické studie:
1DOF 1 – 2013 (LAEBBA0001), DOF 2 – 2013 (UNKPLT0006).

MAT/2071/02/2016 Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Tel.: +420 227 012 111
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.



DISTRIBUTOR:  ASKLEPION - Trade, s.r.o., Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2,
tel.: +420 234 716 509, +420 724 873 750, trade@asklepion.cz

SinossGraft 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula
Vysoce bioaktivní materiál pro kostní remodelaci. SinossGraft je bezpečný, čistý, praktický 
a zcela syntetický augmentační materiál vytvářející porózní síť podobnou spongiózní kosti 
pro kontrolovanou resorpci. Homogenní složení sestávající ze 75% hydroxyapatitu (HA) 
a 25% fosforečnanu vápenatého (ß-TCP) ve dvou fázích umožňuje dvojí bioaktivitu: 
napomáhá vytváření nové vitální kosti a zároveň zachovává objem a mechanickou stabilitu. 
SinossGraft vykazuje porozitu vyšší než 80%. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Defekty furkací kořenů, 4. Poextrakční defekty 
alveolu, 5. Kostní defekty, 6. Nitrokostní defekty

Objednací informace: 
Kód     1610       500-1000 μ     0,5 g     1 kus     1 281 Kč vč. DPH
Kód     1611       500-1000 μ     1,0 g     1 kus     1 921 Kč vč. DPH
Kód     1612       500-1000 μ      2,0 g     1 kus     2 378 Kč vč. DPH
Kód     1613     1000-2000 μ     0,5 g     1 kus     1 281 Kč vč. DPH
Kód     1614     1000-2000 μ     1,0 g     1 kus     1 921 Kč vč. DPH
Kód     1615     1000-2000 μ     2,0 g     1 kus     2 378 Kč vč. DPH

SinossGraft Perio 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula

Objednací informace: 
Kód     1716       75-125 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH
Kód     1717     125-355 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH
Kód     1718     355-500 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH

SinossGraft Cone 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Cylinder

Objednací informace: 
Kód     2010     6,0x15 mm     1 kus     2 699 Kč vč. DPH
Kód     2011     7,5x15 mm     1 kus     3 156 Kč vč. DPH

SinossGraft Block 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Block

Objednací informace: 
Kód     2110     20x10x10 mm     1 kus     4 528 Kč vč. DPH
Kód     2111     20x20x10 mm     1 kus     6 815 Kč vč. DPH

SinossFleece 
Resorbovatelná přirozená kolagenová matrix
SinossFleece je vstřebatelná kolagenová matrix, která poskytuje rychlé odbourání a vysokou 
biokompatibilitu, jednoduše manipulovatelná s vynikajícím stavěním krvácení. SinossFleece 
je dokonalým řešením pro ošetření měkkých tkání: Urychluje hojení rány spolu s krátkodobou 
funkcí tkáňové bariéry po dobu asi 4 týdnů. SinossFleece umožňuje stavění krvácení 
a stabilizaci krevního koagula. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Ochrana/
oprava Schneiderovy membrány, 2. Uzávěr augmentovaných oblastí, 3. Malé rány dutiny 
ústní, 4. Slizniční štěpy, 5. Rány po biopsiích, 6. Uzávěr otvoru po sinus-liftu, 7. Parodontální 
kostní defekty, 8. Stabilizace krevního koagula v kostních defektech

Objednací informace: 
Kód     1410      22x27 mm     5 ks v balení     2 058 Kč vč. DPH

SinossMem
Přirozená resorbovatelná kolagenová membrána
SinossMem je přirozená kolagenová membrána pro řízenou tkáňovou regeneraci (GBR/GTR). 
SinossMem poskytuje dlouhodobou funkci bariéry a je snadné ji umístit mezi kostní tkáň 
a sliznici v suchém stavu. Poskytuje skvělou možnost manipulace ve vlhkém stavu se skvělým 
poměrem stability a flexibility. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Parodontální defekty, 4. Defekty furkací kořenů, 
5. Poextrační defekty alveolu, 6. Kostní defekty včetně fenestrací a dehiscencí , 7. Nitrokostní 
defekty. Parodontologie: Léčba recesů zubních krčků

Objednací informace: 
Kód     1310     15x20 mm     1 kus     1 601 Kč vč. DPH
Kód     1311     23x23 mm     1 kus     2 058 Kč vč. DPH
Kód     1312     20x30 mm     1 kus     2 058 Kč vč. DPH
Kód     1313     30x40 mm     1 kus     3 202 Kč vč. DPH

SinossMem AlveolarRepair 
Technika opravy vestibulárních ploch alveolárních výběžků
SinossMem AlveolarRepair je přirozená resorbovatelná kolagenová membrána vyvinutá pro 
různé typy postextrakčních defektů alveolů, kde je dostatek měkkých tkání, ale musíme řešit 
vzniklý kostní defekt.

Objednací informace: 
Kód     1309     10x20 mm     1 ks v balení     1 372 Kč vč. DPH

SinossMem Seal 
Přirozená kolagenová matrix pro techniku uzávěru poextrakčního lůžka 
SinossMem Seal je alternativou k štěpům slizničních tkání. SinossMem Seal je přirozená 
resorbovatelná kolagenová membrána pro uzavření poextrakčního lůžka, pokud jsou 
zachovány intaktní nebo skoro intaktní kostní valy a objem měkkých tkání. 
Kombinuje možnosti kolagenové membrány a autologního slizničního štěpu.

Objednací informace: 
Kód     1308     10x10 mm     1 ks v balení     1 235 Kč vč. DPH

SinossInject 
Syntetický injekční kostní augmentační nano-krystalický materiál dodávaný 
v injekční stříkačce
SinossInject je nová a vysoce inovativní injekční, přesto však objem zachovávající kostní 
pasta s vysokým bioaktivním potenciálem. SinossInject podporuje novotvorbu živé kostní 
tkáně, zachovává objemovou stabilitu a je postupně nahrazován novou kostní tkání. Vysoce 
viskózní pasta SinossInject umožňuje dokonalé tvarování, zatékání, adaptaci s perfektní 
vazbou na okolní plochy defektu.
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Defekty furkací kořenů, 4. Poextrační defekty 
alveolu, 5. Kostní defekty, 6. Nitrokostní defekty. (Je potřebné sledovat doporučení, 
jak kombinovat s ostatními materiály).

Objednací informace: 
Kód     1810     1 cc     1 kus     2 699 Kč vč. DPH
Kód     1811     3 cc     1 kus     4 071 Kč vč. DPH
Kód     1812     5 cc     1 kus     4 985 Kč vč. DPH

Proc všichni kupují
Novadento?


