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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
23. 9. 2016

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

●● Ceny stomatologické péče na 
r. 2017. Jak jsme již informovali, 
v rámci dohodovacího řízení 
o hodnotách bodu, výši úhrad 
zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění 
a regulačních omezení pro rok 2017 
(dále jen DŘ) došlo mezi Zubohradem 
a zdravotními pojišťovnami k dohodě 
(navýšení úhrad za kódy 00901, 
00900, 00902, 00946 a 00947). Další 
vývoj je v kompetenci MZ ČR, které 
výsledky DŘ posoudí a pravděpodobně 
také potvrdí. 
●● Legislativa a jednání ČSK.
 ● Dne 23. 8. se dr. P. Chrz a Mgr. 

J. Slavík zúčastnili jednání s předsedou 
vlády ČR B. Sobotkou, ministrem 
pro lidská práva J. Dientsbierem 
a ministrem spravedlnosti R. Pelikánem 
ve věci návrhu zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech. Obsahem schůzky byly 
připomínky, které ČSK k návrhu zákona 
již dříve zaslala. 

 ● Dne 31. 8. se uskutečnila schůze 
Výboru pro zdravotnictví k vládnímu 
návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta. Připomínkám ČSK 
k novele bude vyhověno.

 ● Dne 21. 9. jednali dr. P. Chrz 
a Mgr. J. Slavík s Mgr. A. Strnadovou, 
ředitelkou odboru ošetřovatelství 
a nelékařských povolání MZ ČR 
a hlavní sestrou ČR, o kompetencích 
dentálních hygienistek.

 ● Dne 23. 9. jednal dr. P. Chrz se 
zástupci zdravotních pojišťoven 
o úhradě péče prováděné dentální 

hygienistkou. Pokud je zubním 
lékařem parodontologem provedeno 
vyšetření a stanoven léčebný plán, 
je možné péči dentální hygienistky 
u něj zaměstnané uhradit z veřejného 
zdravotního pojištění.

 ● ČSK obdržela z Odboru 
environmentálních rizik a ekologických 
škod MŽP předběžný pozměňovací 
návrh Evropského parlamentu týkající 
se nařízení o rtuti. Dr. P. Chrz přislíbil 
před projednáváním v EP konzultaci 
a podklady.
●● Koalice soukromých lékařů (KSL). 

Zástupci KSL se sešli na jednáních 
30. 8. a 20. 9. Obsahem jednání 
byly aktuální otázky podfinancování 
ambulantní zdravotní péče. 
●● ČSK vyhlásila akci Klapačka. 

V reakci na neudržitelnou situaci 
v úhradě některých výkonů z veřejného 
zdravotního pojištění vyhlásila ČSK na 
tiskové konferenci dne 19. 9. program 
„zubařské neposlušnosti“ nazvaný akce 
Klapačka. Podrobné informace viz 
str. 205 a S81. 
●● Rozpočet ČSK. Plnění rozpočtu za 

1. pololetí 2016 probíhalo dle plánu 
v příjmových i nákladových položkách. 
Představenstvo rovněž projednávalo 
návrh rozpočtu ČSK na r. 2017, který 
pak bude v listopadu předložen sněmu 
ČSK ve finální verzi ke schválení.
●● Akce ČSK v roce 2017. 

Představenstvo jednalo o návrhu 
harmonogramu akcí Komory na 
r. 2017, finální návrh bude schválen na 
říjnovém zasedání.

●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 
revizní komise informoval dr. R. Klail. 
Čestná rada zasedala 16. 9. 
●● Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

připravil přehled o činnostech, 
zprávách a dotaznících ze CED 
a FDI, celkem bylo zpracováno 
33 materiálů ze zahraničí. Z účasti 
na jednání FDI v Poznani (5. – 10. 9.) 
se zástupci ČSK omluvili vzhledem 
k vrcholícím přípravám na zářijový 
kongres PDD 2016 a oslavy 
25. výročí založení ČSK.
●● Vzdělávání. Představenstvo 

projednávalo žádosti podané VS ČSK 
týkající se Osvědčení odbornosti, 
akreditace pracovišť, registrace akcí 
do kreditního systému a žádosti 
o příspěvek z Účtu klinik. Dále 
se v souvislosti s novým řádem 
celoživotního vzdělávání (ŘCV), který 
nabývá účinnosti 1. 1. 2017, zabývalo 
obsahem některých prováděcích 
předpisů k ŘCV.
●● Tištěná Příloha LKS. Na základě 

návrhu redakce LKS, zpracovaného 
společně se Vzdělávacím střediskem 
ČSK a dle doporučení redakční rady 
LKS, schválilo představenstvo redukci 
a od 1. 1. 2017 zrušení celé tištěné 
Přílohy LKS. Všechny informace, 
které dosud obsahovala (nabídka 
vzdělávacích akcí a řádková inzerce 
v rubrice Příležitosti), již jsou a nebo 
budou plně dostupné v elektronické 
podobě na www.dent.cz (věnujte 
pozornost podrobné informaci na 
str. 206).

eVIDeNCe ODPADů – IDeNTIFIKAČNí ČíSLO
Identifikační číslo provozovny si pro účely evidence 
odpadů může zubní lékař zvolit.

Pro účely evidence odpadů (zejména vyplňování hlášení a dalších 
formulářů) zákon ukládá původci odpadů, aby svoji provozovnu označoval 
identifikačním číslem provozovny ve zkratce IČP (pozor: nezaměňovat s IČP 
– identifikačním číslem pracoviště, které poskytovateli přiděluje zdravotní 
pojišťovna). Identifikační číslo provozovny přiděluje podnikatelům, kteří 
podnikají podle živnostenského zákona, živnostenský úřad. Zubní lékaři 
nepodnikají podle živnostenského zákona, a proto jim identifikační číslo 
provozovny nebude přiděleno, ale musí si je pro účely evidence odpadů 
sami zvolit. 
Návod s doporučením, jak toto identifikační číslo vytvořit, je zveřejněn 
na www. dent. cz (Aktuální informace z 5. 9. 2016).
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ČeSKýM ZUBNíM LÉKAřůM DOŠLA 
TRPĚLIVOST, ZAHAJUJí AKCI KLAPAČKA

z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 23. 9. 2016

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

Zabývali jsme se kontrolou zasílání 
ekonomické dokumentace z OSK, evi-
dencí zaslaných zápisů z jednání před-
stavenstev a RK OSK a kontrolou plnění 
rozpočtu ČSK za rok 2016. S potěšením 
jsme konstatovali, že členské příspěvky 
byly ke dni jednání zaslány do centra 
beze zbytku. I morálka zasílání potřeb-
ných dokumentů z oblastí je velmi dob-
rá. Byla též provedena fyzická kontrola 
pokladny v Kanceláři ČSK. 

V agendě stížností se již projevila čin-
nost tří nových referentek pro RK a ČR 
oblastí (projekt Administrativa pro dis-
ciplinární řízení, který byl zahájen od 
1. 5. 2016), i když dosud není plně 
funkční elektronický protokol stížnosti.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● On-line odborná diskuse, webinář 
(3. 11.) 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
●● Zasedání revizní komise ČSK  

(11. 11., Plzeň)
●● Zasedání představenstva ČSK  

(11. 11., Plzeň)
●● 66. jednání sněmu ČSK a volby 

prezidenta ČSK na funkční období 
2017 – 2021 (12. – 13. 11., Plzeň, 
hotel Primavera). Návrhy na zařazení 
člena ČSK na kandidátní listinu pro 
volbu prezidenta ČSK lze podávat 
až do doby, kdy volební komise na 
jednání sněmu ČSK svým rozhodnutím 
kandidátní listinu uzavře. Návrhy nyní 
shromažďuje Kancelář ČSK a poté je 
předloží volební komisi na volebním 
sněmu (kontaktní osoba v Kanceláři 
ČSK: Ing. Jitka Povolná, e-mail: 
povolna@dent.cz).
●● Podzimní stomatologické fórum  

(25. 11., Brno, hotel Continental)

Informace z říjnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 11/2016.

Na tiskové konferenci ČSK, která 
se konala v pondělí 19. 9. 2016, 
seznámili MUDr. Pavel Chrz 
a MUDr. Robert Houba, Ph.D., 
přítomné zástupce sdělovacích 
prostředků s připravovaným 
programem „zubařské neposlušnosti“ 
nazvaným akce KLAPAČKA.
Jde o první upozornění na 
plánovanou dlouhodobou kampaň 
a její vyhlášení bylo záměrně 
směřováno do týdne, ve kterém byla 
současná situace ve zdravotnictví 
v popředí mediálního zájmu.

„Máme doslova a do písmene plné 
zuby nezájmu, který o náš obor sys-
tematicky projevují současná i přede-
šlé politické reprezentace této země,“ 
uvedl prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz. 
„Dlouhá léta upozorňujeme politiky, 
zdravotní pojišťovny i pacienty na fakt, 

že úhrady některých výkonů ze zdravot-
ního pojištění jsou hluboko pod nákla-
dy, které musíme vynaložit, abychom 
tyto druhy péče mohli našim pacientům 
s čistým svědomím poskytnout. Veške-
ré naše žádosti jsou ale vždy pouze vy-
slechnuty, jsme chlácholeni falešnými 
sliby a nakonec vždy dostanou přednost 
jiné obory medicíny, nejčastěji lůžková 
péče a tedy nemocnice. Tato situace je 
už neudržitelná, a proto už dál nemů-
žeme držet klapačku,“ řekl dr. P. Chrz.

Konkrétní kroky akce KLAPAČKA 
projedná představenstvo ČSK na svém 
říjnovém zasedání a předloží je na lis-
topadovém jednání sněmu Komory.

Další informace z obsahu tiskové 
konference zveřejňujeme v rubrice mé-
dia a my v tomto LKS na str. S81.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Symbol akce KLAPAČKA – mechanická figurka po natažení poskakuje a klape zuby. 
Připomíná tak, že kvůli dlouhodobému podfinancování zubní péče může řada pacientů 
zbytečně skončit s nouzovou „klapačkou“. A že zubní lékaři už rozhodně klapačku držet 
nebudou… 

NOVý řáD CeLOŽIVOTNíHO VZDĚLáVáNí 
Na 65. jednání sněmu ČSK byla schválena novela organizačního řádu 
Komory, spočívající v přijetí nového řádu celoživotního vzdělávání (dále jen 
řCV). Novela nabývá účinnost dne 1. ledna 2017. 

●● Kompletní znění nového řCV je zveřejněno na www.dent.cz (sekce Pro 
členy, odkaz Řády a předpisy ČSK). 

●● V LKS č. 6, 7 – 8 a 9/2016 a na www.dent.cz (odkaz Vzdělávání, složka 
Aktuální informace) jsou zveřejněny informace týkající se těch členů Komory, 
kteří jsou v současnosti zařazeni do základní odborné přípravy pro získání 
prvního osvědčení PZL nebo do rozšířené odborné přípravy pro získání prvního 
osvědčení PZL stomatochirurg, parodontolog nebo pedostomatolog, a dále 
členů, kteří se do těchto příprav zařadí do konce roku 2016. Tj. těch, kteří mají 
zájem dokončit výše uvedenou odbornou přípravu dle stávajících předpisů.
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KřeST DRUHÉHO VyDáNí 
ŽáDANÉ KNIHy Z eDICe ČSK

Druhé, doplněné a upravené vydání publikace věnované zubnímu ošetřování pacientů se 
zdravotním rizikem pokřtil v Obecním domě MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA (vlevo). 
Za autorský kolektiv novinku představili (zleva) doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.,  
a MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Velký zájem zubních lékařů o již 
vyprodaný titul RUKOVĚŤ ZUBNíHO 
LÉKAře – PACIeNT Se ZDRAVOTNíM 
RIZIKeM autorů Roberta Houby, 
Jiřího Zemena a Věry Bartákové vedl 
ČSK k rozhodnutí o druhém vydání 
této publikace. Nejde však o pouhý 
dotisk, ale o druhé, doplněné 
a upravené vydání, protože autoři 

museli reagovat na rychlý vývoj 
v některých oblastech medicíny. 

Oproti prvnímu vydání z roku 2012 
došlo k aktualizaci ve většině kapitol, 
největší změny doznaly statě týkající 
se antikoagulační a antiagregační léč-
by, kardiologie a léky indukované os-
te onekrózy čelistí. Doplněna a aktuali-
zována je rovněž řada tabulek. 

Křest nového vydání této publikace 
z Edice zubního lékařství, jejímž vyda-
vatelem je Česká stomatologická komo-
ra ve spolupráci s Havlíček Brain Team, 
se konal 15. září v Obecním domě bě-
hem slavnostního zahájení mezinárod-
ního kongresu Pražské dentální dny 
2016. Kmotrem – a také odborným re-
cenzentem knihy – byl MUDr. Vladimír 
Ščigel, Ph.D., MBA. 

Užitečnou novinku si můžete zakou-
pit prostřednictvím ČSK obvyklým způ-
sobem (viz přehled dostupných odbor-
ných knih na str. 228 a na www.dent.cz 
v odkazu Ediční činnost). 

Redakce

PříLOHA LKS 
OD NOVÉHO 
ROKU UŽ JeNOM 
NA WeBU ČSK
Vážení čtenáři, v souvislosti 
s brzkým spuštěním nových 
webových stránek ČSK 
nebude už nadále vycházet 
pravidelná tištěná Příloha 
LKS, která je nyní vkládána do 
každého časopisu. Stávající 
obsah Přílohy ovšem snadno 
najdete v elektronické 
podobě na komorovém webu 
(www. dent. cz), s řadou 
možností cíleného vyhledávání 
a také s periodickými 
aktualizacemi vkládaných 
informací.

Zrušení tištěné Přílohy LKS 
proběhne do konce r. 2016 
ve dvou etapách:

1. rubrika Vzdělávání nebude 
v tištěné Příloze zveřejňována 
od listopadu 2016, tedy počínaje 
LKS 11/2016. Kompletní nabídka 
vzdělávacích akcí registrovaných 
v komorovém kreditním systému 
je již v současnosti dostupná na 
www.dent.cz, včetně on- line 
registrace na akce, které 
pořádá ČSK.

2. rubrika Příležitosti vyjde jako 
tištěná Příloha LKS naposledy 
v prosinci, tj. s LKS 12/2016. 
Od ledna 2017 bude tato 
rubrika s řádkovou inzercí 
nadále publikována výhradně 
na www. dent.cz (Příležitosti 
– inzerce LKS). Inzeráty bude 
možné tak jako dosud podávat 
prostřednictvím on-line systému, 
ale budou zveřejňovány 
operativně zpravidla s týdenní 
peri odicitou. 

Upozorňujeme, že tato řádková 
inzerce bude nadále sloužit jako 
bezplatný servis zejména zubním 
lékařům a jejich personálu. 
Zjevně komerční inzeráty budou 
vydavatelem vyřazeny. 

S podrobným postupem pro 
zadávání řádkové inzerce 
na komorový web vás včas 
seznámíme. 

Česká stomatologická komora

SKUPINOVÉ PROFeSNí POJIŠTĚNí 
Agendu profesního pojištění u Kooperativa pojišťovna, a. s.,  
Vienna Insurance Group, vedou:

●● Libuše Císařová 
út, st: 9.00–13.00 hod.
tel.: 234 709 629

●● Ing. Jolana Kunrtová
po, čt: 13.00 – 16.00 hod.
tel.: 234 709 630

společný e-mail: profesnipojisteni@dent.cz
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PARTNER
Podpora života se zubní náhradou

Corega antibakteriální tablety a fixační krémy jsou zdravotnické prostředky. 
V případě otázek kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.,  
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111
Další informace o produktech naleznete na adrese www.corega.cz

Nová služba GSK pro dentální odborníky 
Pomáháme podpořit Vaše pacienty se zubní náhradou 
- od rozhodnutí pro snímatelnou zubní náhradu po vše 
ostatní, co tato cesta obnáší ...

CHCSK/CHPLD/0021/16Corega® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GSK.

Pro další informace kontaktujte  
svého GSK reprezentanta.

Cílem práce stomatologa je  
dobře padnoucí zubní náhrada … 
… Měníte tím životy Vašich pacientů  
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reportáž

ZUBNí LÉKAřI 
OSLAVILI 
25. VýROČí 
SVÉ KOMORy

Více než dvanáct set hostů 
přijalo pozvání České 
stomatologické komory, 
aby společně oslavili letošní 
25. výročí založení stavovské 
organizace zubních lékařů. 
Společenský večer k jubileu 
Komory se uskutečnil v pátek 
16. září 2016 v historickém 
Obecním domě v rámci 
mezinárodního kongresu 
Pražské dentální dny. Celý 
večer se nesl ve slavnostní 
a příjemně přátelské atmosféře, 
s velkým uznáním k jeho 
společenské úrovni. 

Moderátor Mgr. Jan Kovařík ve zcela 
zaplněné Smetanově síni přivítal všech-
ny hosty a zvláště pak ty nejvzácnější – 
zubní lékařky a lékaře, jimž tento večer 
především patřil. Spolu s nimi přišli pro-
žít slavnostní chvíle Komory prezident-
ka ERO-FDI dr. Anna Lella, zástupci re-
prezentující kolegy ze Slovenska, Polska 
a Saska. Mezi milými hosty dále byli na-
příklad prezident ČLnK PharmDr. Lubo-
mír Chudoba, viceprezident ČLK MUDr. 
Zdeněk Mrozek, Ph.D., zástupce Koa-
lice soukromých lékařů MUDr. Zorjan 
Jojko a reprezentanti Univerzity Karlovy 
a její 1. lékařské fakulty. 

Slavnostní řeč k 25. výročí České sto-
matologické komory, která byla ze zá-
kona zřízena 21. září 1991, přednesl 
prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz. Ne-
mohl začít jinak než připomínkou hek-
tické doby, která vzniku ČSK předchá-
zela: „Když jsme na přelomu let 1989 
a 1990 sedávali nejprve v motolské ne-
mocnici a později v místnosti bez oken 
v našem prvním sídle v Revoluční uli-
ci, měli jsme jen mlhavé představy, co 
nás, zubní lékaře, v budoucnosti čeká. 
Jedno ale věděla ta skupinka nadšenců, 
kterou dal dohromady MUDr. Jiří Peká-
rek, zcela jistě. Věděli jsme, že nejbližší 
budoucnost našeho oboru přinese ob-
rovské změny, a měli jsme chuť a sílu 
tyto změny iniciovat a ovlivňovat v zá-
jmu nás všech.“ 

Zahájení Společenského večera probíhalo ve Smetanově síni Obecního domu, která 
patří k těm nejkrásnějším místům, kde se sejít k mimořádným okamžikům. Projev 
k 25. výročí založení ČSK přednesl prezident Komory MUDr. Pavel Chrz. Slavnostní 
atmosféru dokreslila hudba v podání orchestru Golden Big Band Prague. 

K jubileu přijeli Komoře blahopřát reprezentanti několika evropských 
dentálních asociací. V popředí snímku ze zaplněné Smetanovy síně jsou 
zástupci Saské komory zubních lékařů – prezident dr. Mathias Wunsch 
(třetí zleva) a viceprezident dr. Peter Lorenz (druhý zleva). Jejich 
jménem na pódiu česky hovořil dr. Hans-Rainer Fischer (první zleva). 
Jako dar věnovali saští kolegové naší Komoře originální obraz. 
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Dále dr. Pavel Chrz připomenul klíčová období a oka-
mžiky, které zásadně ovlivnily charakter Komory i pro-
fesní život všech jejích členů – budování Komory jako 
servisní organizace pro zubní lékaře, rozvoj časopisu 
LKS od cyklostylovaného bulletinu po recenzované pe-
riodikum, tvorbu systému celoživotního vzdělávání zub-
ních lékařů, podporu privatizace praxí a nikdy nekončí-
cí doslova každodenní prosazování přijatelných podmí-
nek pro provoz zubních ordinací, vybojování „Ceníku“ 
v r. 1997, který umožnil vyřazení části stomatologických 
výkonů z veřejného zdravotního pojištění, zapojení ČSK 
do všech respektovaných mezinárodních stomatologic-
kých organizací, neutuchající osvětovou kampaň vůči 
české veřejnosti atd.

To, čeho Komora za dobu své existence dosáhla, je spo-
lečným dílem všech, kteří k němu jakkoli přispěli. Dr. Pa-
vel Chrz uznání vyjádřil těmito slovy: „Po pětadvaceti le-
tech usilovné práce je ale namístě zejména poděkovat. 
Děkuji všem kolegyním a kolegům, bez jejichž dobrovol-
né práce v orgánech Komory na všech úrovních bychom 
nikdy nedokázali vybudovat Komoru otevřenou, demo-
kratickou a samosprávně řízenou. Děkuji i všem zubním 
lékařům, kteří jsou členy Komory ze zákona a kteří, vě-
řím, že s vědomím užitečnosti a prospěšnosti takového 
stavu, jsou také těmi, kdo činnost Komory financují. A dě-
kuji konečně i všem zaměstnancům, pro které se povět-
šinou stala práce v Komoře jejich profesionálním poslá-
ním a vykonávají ji s maximálním nasazením. Děkuji ta-
ké všem organizacím, komorám, úřadům i institucím, se 
kterými jsme v uplynulých letech komunikovali a spolu-
pracovali. Jejich výčet by byl příliš dlouhý, a tak se ome-
zím na konstatování, že i díky této spolupráci je dnes Ko-
mora respektovanou organizací, jejíž názor je vnímán ja-
ko názor českých zubních lékařů.“ (Plné znění projevu: 
www. dent. cz, odkaz Aktuální informace.)

Neformální část večera pokračovala v reprezentačních 
prostorách Obecního domu, které mnozí – dle jejich slov 
– měli možnost navštívit vůbec poprvé. Bylo zde připra-
veno malé občerstvení i taneční parket a hosté si vše pří-
jemně užívali do pozdních nočních hodin. 

V rubrice Fotoalbum na str. S92 možná i vy najdete 
„svoji“ momentku ze slavnostního večera… 

Redakce

ČSK je aktivním členem všech respektovaných mezinárodních 
stomatologických organizací. Její přínos na tomto poli ocenila 
prezidentka ERO-FDI dr. Anna Lella (vpravo) a zároveň tlumočila 
pozdrav od zubních lékařů z polské komory. Obraz, který z jejích 
rukou převzal prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz (vlevo), bude – spolu 
s dalšími – zdobit prostory Apolenky. Večerem provázel moderátor 
Mgr. Jan Kovařík (uprostřed).

Blahopřání Komoře zaznělo rovněž z úst zástupců Slovenské 
komory zubních lékařů (SKZL). Obraz, který zůstane připomínkou 
úzkých pracovních a vždy přátelských vztahů mezi českými 
a slovenskými zubními lékaři, předali prezident SKZL MUDr. Igor 
Moravčík (u mikrofonu) a viceprezidenti MUDr. Jozef Hudec (vlevo) 
a MUDr. Matúš Ursíny (uprostřed). Slavnostního večera se zúčastnili 
také exprezident SKZL MUDr. Ján Gašič a ředitelka sekretariátu SKZL 
Mgr. Ingrid Hebertová, MPH.

Krakovská regionální komora udělila ČSK ku příležitosti jejího 
25. výročí založení pamětní Sošku Macieje Leona Jakubowského. 
Spolu s obrazem Krakova ji ve Smetanově síni předal dr. Robert 
Stępień. Členy krakovské delegace dále byli dr. Lucyna Peszko, 
dr. Grażyna Rusek a Piotr Cebulski. 

Akustika Smetanovy síně vynikla při vystoupeních swingového 
a jazzového zpěváka Jana Smigmatora, zpěvačky Dashi 
a saxofonistky Markéty Smejkalové. V neformální části večera 
si mohli hosté vychutnat melodie v podání Swinging Q 
a Pražského hradčanského orchestru. 
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19. ročník mezinárodního kongresu 
Pražské dentální dny (PDD) se konal  
ve dnech 15. – 17. září 2016 v Obecním 
domě. Byl spojen s oslavami 25. výročí 
založení ČSK a dle slov návštěvníků patřil 
svojí odbornou kvalitou a společenskou 
úrovní k těm nejlepším v historii 
kongresu. PDD 2016 a jejich doprovodný 
program, zahrnující workshopy a výstavu, 
zaznamenaly na osm set účastníků. 
Polytematický odborný program byl první 
dva dny, ve čtvrtek a v pátek, tradičně 
rozdělen do šesti sekcí pro zubní lékaře 
a jedné pro sestry a dentální hygienistky. 
Na dvě sobotní přednášky byl pro 
všechny zájemce z řad členů Komory 
volný vstup. Celkem zaznělo více než 
čtyřicet přednášek, zajímavé informace 
či zkušenosti s různými terapeutickými 
koncepty přinesla jak sdělení z předních 
klinických pracovišť, tak vystoupení 
kolegyň a kolegů z privátních praxí  
či zubních laboratoří.

reportáž

PRAŽSKÉ DeNTáLNí DNy 2016 VeLMI ZAUJALy

Vedle domácích odborníků se před-
stavili i čtyři ze zahraničí. Na přípravě 
programu se podílely také odborné spo-
lečnosti a některé z přednášek tak by-
ly věnovány vývoji v konkrétní oblasti 
zubního lékařství za uplynulá desetiletí. 

Odborný program PDD probíhal ve 
čtvrtek a v pátek souběžně ve velké 
Smetanově síni a ve dvou menších sá-
lech, Grégrově a Sladkovského. O tom, 
že se odbornému a organizačnímu vý-

boru PDD podařilo kongres naplnit žá-
danými tématy a atraktivními lektory, 
vypovídal pouhý pohled do sálů – ze-
jména v obou menších byla mnohdy 
doslova „hlava na hlavě“. S nejzajíma-
vějšími přednášejícími vás blíže sezná-
míme v připravovaných vydáních LKS. 
Prostor pro debatu o přednesených sdě-
leních poskytly panelové diskuse.

Doprovodný program byl vedle výsta-
vy orientován především na worksho-

py, které byly zdarma přístupné všem 
zájemcům i bez vazby na kongresovou 
registraci (samostatnou reportáž najde-
te v příštím LKS č. 11/2016). Uskutečni-
lo se celkem patnáct workshopů, te ore-
tických a hlavně praktických, a napros-
tá většina z nich byla plně obsazena již 
několik týdnů před PDD. Na výstavě se 
prezentovalo šestadvacet firem a spo-
lečností. 

Redakce

Kongres zahájil předseda odborného výboru PDD 
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA (vlevo). 
Účastníky, hosty a přednášející přivítali také 
prezident kongresu a ČSK MUDr. Pavel Chrz 
a viceprezident kongresu a ČSK MUDr. Robert 
Houba, Ph.D. Slavnostní zahájení moderoval 
Mgr. Jan Kovařík (vpravo).

Zajímavá témata, dobře vybraní přednášející a nádherné prostředí Obecního domu – 
to byla triáda, která přivedla na PDD 2016 stovky posluchačů. Snímek je z přednášky 
MUDr. Ladislava Gregora z páteční sekce konzervační stomatologie ve Smetanově síni.
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Letošní PDD byly nejenom odbornou, ale také velkou 
společenskou událostí, jež oslovila posluchače všech věkových 
kategorií, od studentů přes začínající kolegy až po ty zkušené. 
Dobrá nálada byla nepřehlédnutelná a mnozí se o přestávce rádi 
nechali na památku „zvěčnit“ pro časopis LKS. 

Sobotní odborný program byl pro členy ČSK volně přístupný a dvě 
přednášky jich přišlo vyslechnout do Smetanovy síně na tři sta. 
Na snímku je MUDr. Radoslav Lacina, který zaujal praktickým 
tématem  „Plánování rekonstrukce frontálních zubů“. Stejně 
inspirativní bylo sdělení „OPG jako prediktor kardiovaskulární 
choroby“ v podání MUDr. Vladimíra Ščigela, Ph.D., MBA.

V secesních prostorách se dobře vyjímala výstava novinek pro 
moderní zubní lékařství, na níž se prezentovalo šestadvacet firem. 
Spokojenost panovala na obou stranách – návštěvníci měli na co 
koukat a z čeho vybírat a vystavovatelé se radovali z jejich zájmu 
po celé dva dny.

Kongresu přálo i počasí a snad každého vylákalo k oddechu na 
balkoně Obecního domu. Ostatně pohled na sluncem prozářené 
okolí historické části Prahy stál za to. Mimochodem: na PDD 
krátce zavítali i dva mladí zubní lékaři z Argentiny, kteří šli coby 
turisté náhodou kolem – a atmosférou akce byli ohromeni. 

Role koordinátorů jednotlivých sekcí se ujali členové odborného 
výboru PDD společně s představiteli některých odborných 
společností. Na snímku z pedostomatologické sekce jsou zleva 
členka odborného výboru doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančaková, CSc., a předsedkyně České společnosti pro dětskou 
stomatologii doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Již neodmyslitelnou součástí kongresu jsou workshopy, po nichž 
je mezi odbornou veřejností stále větší poptávka. Společnost 
Philips Česká republika, s. r. o., hlavní partner PDD 2016, 
nabídla hned čtyři termíny pro praktické seznámení se sonickými 
technologiemi a pomůckami pro dentální hygienu.
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Dopolední panelové diskuse v chirurgicko-implantologické sekci, která kladla důraz 
na interdisciplinární spolupráci, se zúčastnili přednášející a hosté pozvaní odborným 
výborem: (zleva) dr. Daniel Hess (Rakousko), MUDr. Luboš Steklý, doc. MUDr. Martin 
Starosta, Ph.D., MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, 
Ph.D., FEBOMFS, prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Gabriela Pavlíková, 
MUDr. Zbyněk Mazur. 

Další z podnětných a bedlivě sledovaných panelových diskusí následovala po čtvrteční 
části sekce konzervační stomatologie. Zleva jsou přednášející MDDr. Radovan Žižka, 
MUDr. Daniel Jurga (Slovensko), MUDr. Petr Bednář, MUDr. Jan Vojík, MUDr. Vojtěch 
Doležel (Německo). Během vystoupení těchto lektorů se i rozlehlá Smetanova síň 
posluchači pěkně „zalidnila“.

Oba menší sály při některých přednáškách sotva stačily svojí kapacitou. Nahoře je pohled 
do Sladkovského sálu, kde v pátek probíhala chirurgicko-implantologická sekce. Dolní 
snímek je ze čtvrteční parodontologické sekce v Grégrově sále.

Poděkování ČSK  
za spolupráci na PDD 2016:

●● Hlavní partner PDD 2016
Philips Česká republika, s. r. o.
●● Partneři PDD 2016
Profitime, s. r. o.
Straumann, s. r. o.
●● Ve spolupráci s
UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a. s. 

Poděkování ČSK za spolupráci 
na doprovodném programu 
PDD 2016:

Výstava
●● ADM, a. s.
●● B.S. Dental, s. r. o.
●● Bademico, s. r. o.
●●  Berlin-Chemie/A. Menarini 
Česká republika, s. r. o.
●● CACAN CZ, s. r. o.
●● CAMOSCI CZECH, s. r. o.
●● Colgate-Palmolive, s. r. o.
●● Coltene
●●  CompuGroup Medical 
Česká republika, s. r. o.
●● CURADEN CZECH, s. r. o.
●● Dermko, s. r. o.
●●  GSK Consumer Healthcare 
Czech Republic, s. r. o.
●● Johnson & Johnson, s. r. o.
●● JPS, s. r. o.
●●  Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group
●● Krbec Dent, s. r. o.
●● MedConcept, s. r. o.
●● Philips Česká republika, s. r. o.
●● PRODENTA, s. r. o.
●● PROFIMED, s. r. o.
●● Profitime, s. r. o.
●● SpofaDental, a. s.
●● Straumann, s. r. o.
●● Tým pro farmacii, s. r. o.
●●  UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a. s.
●● VOCO GmbH
●● Wald Pharmaceuticals, s. r. o.

Workshopy: 
●● ADM, a. s.
●● CAMOSCI CZECH, s. r. o.
●● Coltene
●● ITI Study Club Prague Capital
●● JPS, s. r. o.
●● MedConcept, s. r. o.
●● Philips Česká republika, s. r. o.
●● Straumann, s. r. o.
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V programu mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2016 
byl v sobotu 17. 9. od 12.00 hodin vyhrazen prostor pro veřejné 
vystoupení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 
2017 – 2021. Členům Komory, které zaujala možnost seznámit se blíže 
s uchazeči o nejvyšší post a s jejich představami o dalším směřování 
ČSK, se v Obecním domě představili čtyři kandidáti, kteří k tomuto 
datu byli navrženi na zařazení na kandidátní listinu: MUDr. Faez 
Al Haboubi, MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Michaela Kraus 
Kozumplíková, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Jejich vystoupení 
řídil a moderoval současný prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz.

KANDIDáTI NA 
FUNKCI PReZIDeNTA 
ČSK Se PřeDSTAVILI 
V OBeCNíM DOMĚ

Kandidáti na funkci prezidenta ČSK 
se ujali slova v pořadí, které si vylosova-
li (dr. R. Houba, dr. F. Al Haboubi, doc. 
R. Šmucler, dr. M. Kraus Kozumplíko-
vá). Na všech bylo patrné, že si uvědo-
mují vážnost tohoto veřejného vystou-
pení před svými kolegy – členy Komo-
ry, které chtěli v přesně stanoveném ča-
sovém limitu oslovit přesvědčivě a sro-
zumitelně. Počáteční napětí však brzy 
opadlo. Každý z kandidátů zmínil svo-
ji motivaci pro usilování o prezidentský 
post a přiblížil posluchačům své vize. 

Všichni v některých detailech podrob-
něji rozvedli své volební programy, kte-
ré byly zveřejněny v LKS č. 9/2016 na 
str. 184 – 185. Každý z kandidátů ze 
svého zorného úhlu charakterizoval ze-
jména hlavní problémy, které vidí v čin-
nosti Komory a v českém zdravotnictví 
obecně, a nastínil cesty, které považuje 
za efektivní k jejich řešení. Poté všichni, 
jeden po druhém, odpovídali na každý 
konkrétní dotaz z pléna. Odpovědi byly 
mnohdy velmi zajímavé a je jen škoda, 
že příležitost zeptat se zde přímo těch, 

kteří chtějí stát v čele stavovské organi-
zace, nevyužilo více členů Komory. Ná-
zory „řadových“ členů by jistě zajíma-
ly ty kolegy z OSK, kteří jako jejich zá-
stupci ve sněmu ČSK budou ve volbách 
rozhodovat. 

Připomeňme, že volby prezidenta 
ČSK pro funkční období 2017 – 2021 se 
budou konat na 66. jednání sněmu ČSK 
ve dnech 12. – 13. 11. 2016 v Plzni (viz 
rubrika Diář na str. 205).

Redakce

Vystoupení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017 – 2021 řídil v Obecním domě MUDr. Pavel Chrz, současný 
prezident Komory (vlevo). Na veřejném předvolebním setkání se představili dosud navržení kandidáti (zleva) MUDr. Faez Al Haboubi, 
MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Úkol zodpovědně zvolit nového prezidenta Komory 
bude ležet na bedrech těch, které si kolegové 
z oblastí vybrali jako své zástupce do sněmu ČSK. 
Někteří ze sněmovníků proto přijeli do Obecního 
domu položit své otázky kandidátům. Na fotografii 
je MUDr. Jaroslav Novák z OSK Poděbrady.
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odborné sdělení

O AUTORCe

JAK KOMUNIKOVAT S PACIeNTeM  
S POSTIŽeNíM SLUCHU V ZUBNí ORDINACI 

Praktické sdělení

Bc. Jana Smažíková v r. 2015 ukončila studium 
dentální hygieny na 3. LF UK v Praze. Pracuje 
jako dentální hygienistka v zubní ordinaci 
MUDr. Radky Smažíkové v Táboře a také v zubní 
ordinaci MUDr. Ivany Pleskačové v Praze. Již 
v rámci bakalářského studia se začala věnovat 
problematice sluchově postižených pacientů. 

Absolvovala kurs znakového jazyka zakončený certifikátem 
akreditovaným MŠMT. Informuje sluchově postižené pacienty 
o zubní hygieně prostřednictvím přednášek a článků v časopise 
pro neslyšící s názvem Gong. Dále se zabývá tvorbou edukačních 
videí o zubní hygieně nejen pro sluchově postižené pacienty. 
Zúčastnila se Studentské vědecké konference na 3. LF UK, kde 
vystoupila s posterem pod názvem Komunikace s pacientem 
s postižením sluchu v zubní ordinaci a získala 1. místo. Také se 
aktivně zúčastnila Pražských dentálních dnů. Za celkový přínos 
v této problematice získala v r. 2015 Cenu ministryně školství 
mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy.

Kontakt: SmazikovaJ@seznam.cz
 Zubní ordinace MUDr. Radka Smažíková
 Budějovická 553 
 390 01  Tábor

Jana Smažíková1), Miroslava Kolínová2), David Jorda3)

1)  Zubní ordinace MUDr. Radka Smažíková, Tábor 
Zubní ordinace MUDr. Ivana Pleskačová, Praha

2) Oddělení lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

3) Střední škola, Základní škola, Mateřská škola pro sluchově postižené Výmolova, Praha

SOUHRN: Článek pojednává o problematice ošetřování pacienta 
s postižením sluchu v zubní ordinaci. Na základě výsledků dotaz-
níkového šetření byla zjištěna nedostatečná informovanost zdra-
votníků o komunikaci s neslyšícím pacientem. Zároveň projevili 
zdravotníci o toto téma zájem. Na základě zjištění doporučujeme 
klást větší důraz na výuku s touto tematikou a začlenit přednášky 
do celoživotního vzdělávání zdravotníků. Ze zkušeností získaných 
ošetřováním sluchově postižených pacientů byla sepsána základní 
pravidla komunikace v zubní ordinaci. Potvrzena byla také nízká 
informovanost neslyšících o zubní hygieně. Problémem je zejmé-
na nedostatečné množství výukových materiálů ve znakovém ja-
zyce. Pro pacienty jsme proto připravili edukační videa o zubní 
hygieně s překladem do českého znakového jazyka s titulky. Záro-
veň probíhají přednášky pro sluchově postižené pacienty o zubní 
hygieně s praktickým nácvikem čištění zubů.
Klíčová slova: dentální hygiena, pacient s postižením sluchu, 
komunikace.

HOW TO COMMUNICATe WITH HeARING IMPAIReD 
PATIeNT IN DeNTAL SURGeRy
Professional article

SUMMARy: This article discusses the challenges of treating 
a hearing impaired patient in dental surgery. The survey results 
discovered insufficient knowledge of medical personnel in the 
matter of communication with deaf patients. At the same time 
medical personnel showed interest in this topic. Based on these 
findings, we recommend to increase an emphasis on classes 
which focus on this topic already during the studies and to in-
clude lectures in lifelong education of medical personnel. Treat-
ing of hearing impaired patients helped us to create basic rules 
of communication in the dental surgery. The survey results also 
showed low level of knowledge of deaf patients about the den-
tal hygiene. The root cause is particularly insufficient amount of 
educational materials in sign language. For patients, we have 
prepared educational videos on dental hygiene with translation 
into sign language with subtitles. There also have been several 
presentations for hearing impaired patients about the dental hy-
giene with practical demonstration of tooth brushing. 
Key words: dental hygiene, hearing-impaired patient, commu-
nication.
 
Smažíková J, Kolínová M, Jorda D. Jak komunikovat s pacientem 
s postižením sluchu v zubní ordinaci. 
LKS, 2016, 26(10): 214 – 219

Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí... 
Věta celosvětově známé hluchoslepé Američanky Heleny 

Kellerové nutí k zamyšlení… (1).
Hluchota je podle Světové zdravotnické organizace druhým 

nejhorším postižením po postižení mentálním (1).

ÚVOD
Počet sluchově postižených osob v České republice se 

odhaduje až na 500 000. Toto postižení není mnohdy na prv-
ní pohled vidět (na rozdíl od ostatních postižení), a proto ani 
většina lidí netuší, že právě lidi s postižením sluchu na ulici 
běžně potkává. Počet se neustále zvyšuje a s ním i pravděpo-
dobnost, že právě takový pacient přijde do naší ordinace. Jsou 
to lidé stejní jako všichni ostatní, jen mají jiný způsob komu-
nikace. Pokud má zdravotník o této problematice informace, 
je na situaci lépe připraven a je schopen vytvořit lepší pod-
mínky pro vzájemné porozumění.

Zjistili jsme, že 72 % ze 123 dotazovaných pracovníků zub-
ních ordinací nezná základní pravidla komunikace s paci-
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entem s postižením sluchu a 79 % respondentů by uvítalo 
přednášku na toto téma. Zároveň sluchově postižení pacienti 
nemají dostatek informací o zubní hygieně. Celých 52 % ze 
199 respondentů z řad sluchově postižených neví, kdo je to 
dentální hygienistka a co je náplní její práce (2, 3).

KDO MůŽe PřIJíT  
DO NAŠí ORDINACe?

Postižení sluchu může mít různě velký rozsah. Od nedo-
slýchavosti až po naprostou hluchotu. U neslyšícího pacien-
ta velmi záleží na tom, kdy sluch ztratil nebo jestli se již ja-
ko neslyšící narodil. Pokud došlo ke ztrátě sluchu před osvo-
jením řeči, tedy prelingválně (přibližně do 6 let), dochází 
k omezení jindy zcela přirozené znalosti mluveného jazyka. 
Naopak ztráta sluchu po osvojení řeči (postlingválně) zname-
ná příležitost získat různě velkou znalost mluveného jazyka 
(1). Neslyšící od narození většinou nemá znalost českého ja-
zyka – jeho rodným jazykem je znakový jazyk. Velmi záleží 
na sociálním prostředí, ve kterém se neslyšící nachází a které 
ho ovlivňuje. 

Nedoslýchavost je různě velké omezení sluchu. Nedoslý-
chavé osoby mívají problém při komunikaci více osob na-
jednou. Většina z nich má částečnou znalost českého jazyka, 
která jim umožňuje buď zcela běžnou komunikaci, nebo 
umožňuje alespoň částečné odezírání.

CO SI MáMe PřeDSTAVIT POD POJMeM 
KOMPeNZAČNí POMůCKy?

Mezi tyto pomůcky patří naslouchadlo a kochleární implan-
tát. 

Naslouchadlo je malá, často nenápadná pomůcka různé-
ho tvaru a velikosti, která zesiluje okolní zvuk. Pokud vidíme 
jedince s naslouchadlem, říká nám to, že je možné komuni-
kovat mluvenou řečí, ale je nutné dodržovat některá komuni-
kační pravidla. 

Nestačí-li kompenzace naslouchadlem a pokud to podmín-
ky dovolí, mohou si lidé s těžkým sluchovým postižením nebo 
lidé neslyšící nechat implantovat kochleární implantát a za-
členit se tak do světa slyšících. Zavedení implantátu je pod-
míněno neporušením sluchového nervu a centrálních slucho-
vých drah. Implantát se skládá ze dvou částí. Vnější viditelná 
část přichycená magnetem k hlavě přijme zvuk a vede ho až 
k vnitřní části voperované do hlemýždě vnitřního ucha. Im-
plantace je možná v kterémkoliv věku. V České republice bylo 
nejmladšímu implantovanému dítěti sedmnáct měsíců (4). Po 
implantaci následuje velmi dlouhý proces seřizování, ladění 
a učení pacienta rozeznávání jednotlivých zvuků. Při komu-
nikaci záleží na tom, v jaké fázi učení se pacient aktuálně na-
chází (1).

Jelikož se kochleární implantát skládá ze dvou částí, umož-
ňuje uživateli vnější část sundat a rázem se ze slyšícího stá-
vá neslyšící.

JAKÉ KOMUNIKAČNí PROSTřeDKy 
SLUCHOVĚ POSTIŽeNí VyUŽíVAJí?
Znaková řeč nebo znakový jazyk?

Pojem znaková řeč je již zastaralý, správně se používá ter-
mín znakový jazyk. Jak samotný název napovídá, jedná se 
opravdu o plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou. Neslyšící 
děti, které se narodí neslyšícím rodičům, jsou od malička vy-
chovávány ve znakovém jazyce. Pokud mají slyšící rodiče ne-

slyšící dítě, často se musí začít znakový jazyk učit, aby mohli 
s dítětem komunikovat. 

Celých 95 % neslyšících dětí se rodí slyšícím rodičům (1).

Proč se nám může zdát,  
že neslyšící pacient mluví „divně“?

Řečový projev sluchově postiženého člověka může být od 
slyšícího odlišný. Sluchově postižený pacient je okolím vní-
mán jako člověk s nižší inteligencí či nedostatečným vzdělá-
ním. Ve skutečnosti je však spojen s absencí kontroly vlastní 
řeči. Kvůli ztrátě sluchu neslyšící nemá kontrolu nad svým ře-
čovým projevem, jednoduše se neslyší. Udržet správný tón, 
intonaci a výšku hlasu je pro něj tedy velmi obtížné (1).

Je dobré spoléhat se  
v komunikaci na odezírání?

Pokud se setkáme s nedoslýchavým nebo neslyšícím, kte-
rý ztratil sluch až během života, můžeme předpokládat ales-
poň částečnou znalost českého jazyka. Tento člověk měl mož-
nost český jazyk slyšet a používat, a tak je pro něj odezírání 
snadnější. I přesto je odezírání velmi náročné a vyčerpávající. 
Odezírající musí za velmi krátkou dobu pochopit, o jakém té-
matu se hovoří, jak se člověk, který hovoří, chová a co vše 
říká. Zjistili jsme, že 63 % ze 199 dotazovaných sluchově po-
stižených osob komunikuje v zubní ordinaci prostřednictvím 
odezírání. Avšak na dotaz, zdali umí odezírat, jich odpovědě-
lo kladně pouze 42 %. Na odezírání se tedy nelze zcela spo-
lehnout (2).

I při znalosti odezíraného jazyka lze odezřít pouhou jednu 
třetinu, zbytek musí být domyšlen. Zkuste odezřít jazyk, který 
je pro vás téměř cizí (2, 5).

Umí neslyšící číst a psát?
Problémem mnoha neslyšících lidí není rozeznat jednot-

livá písmenka, ale porozumět textu jako celku. Český zna-
kový jazyk má jinou gramatiku než český jazyk, pochopit 
smy sl vět je někdy velmi obtížné. S gramatikou psaného textu 
v češtině mají občas problém i slyšící lidé, co teprve neslyší-
cí, kteří český jazyk neznají? Můžeme se setkat s přeházeným 
slovosledem, špatným skloňováním a s takovou stavbou vět, 
která pro nás nedává smysl. Uvědomme si v tu chvíli, že to 
není projev hlouposti, ale pouze neznalosti našeho rodného 
českého jazyka. Následující věta znázorňuje rozdílný slovo-
sled v českém a znakovém jazyce (1):

Věta v českém jazyce: Jmenuji se Andrea.
Věta v českém znakovém jazyce: Jméno moje Andrea.

Proč je někdy neslyšící pacient  
doprovázen další osobou? 

Někteří neslyšící vědí, že by se s ošetřujícím personálem 
opravdu nedomluvili, a tak volí jako prostředníka tlumoční-
ka znakového jazyka. V tu chvíli se celá situace stává pro obě 
strany srozumitelnější. Tlumočník překládá vše, co slyší, a zá-
roveň říká vše, co pacient znakuje. Aby mohl neslyšící tlu-
močníka využít, musí ovládat znakový jazyk a sehnat volné-
ho tlumočníka, kterých je velký nedostatek. Ve světě připadá 
na jednoho tlumočníka 4 – 5 klientů, zatímco v ČR má jeden 
tlumočník až 143 klientů. Tlumočníci jsou v ČR velmi zatíženi 
a nestíhají tlumočit všem, kteří by to potřebovali (1, 6).

Tlumočník překládá vše, co je řečeno, nikdy nic neubírá, 
nepřidává, nevysvětluje (3).
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Obr. 1: V čekárně.

Obr. 3: Získání pozornosti.

Obr. 6: Pacient s tlumočníkem.

Obr. 2: V čekárně, upozornění pacienta.

Obr. 4: Komunikace s pacientem.

Obr. 7: Chyby v komunikaci.

PRAKTICKá DOPORUČeNí
Do naší ordinace přichází sluchově postižený pacient, jak 

budeme postupovat?

Je dobré si uvědomit  
následující pravidla komunikace:
●● Komunikační bariéry se obávají obě strany. Zdravotník 

nemožnosti předání informace a pacient nedostatečného 
porozumění a případné neochoty zdravotníka.
●● Bariéru v komunikaci lze více či méně eliminovat, záleží 

na přístupu obou stran.
●● Buďme milí, trpěliví, chápající a přistupujme ke každému 

pacientovi individuálně.

Objednávání pacienta
●● Je vhodná větší časová rezerva, zejména první setkání je 

časově náročnější.
●● Způsob záleží na míře sluchového postižení, nedoslýchaví 

se mohou objednat telefonicky, neslyšící poprosit někoho 
z okolí či využít tlumočníka, oslovit ordinaci prostřednictvím 
SMS zprávy, e-mailu, neslyšící uvítají i on-line objednávací 
systém. 
●● Domluvíme si vhodný komunikační prostředek již při 

objednání a zaznamenáme ho do karty pacienta – to nám 
dává možnost se na setkání lépe připravit.
●● Při opakované návštěvě již bude ustálen způsob 

objednávání i komunikace.
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Obr. 5: Prstová abeceda.
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Komunikace v čekárně
●● Navážeme oční kontakt, zřetelně vyslovujeme jméno 

a přikývneme na pacienta (obr. 1).
●● Pokud se na nás pacient nedívá, upozorníme ho lehkým 

dotykem na rameno (obr. 2).

Komunikace v ordinaci
●● Odstraníme rušivé elementy – rádio, otevřená okna apod.

●● Než začneme mluvit, získáme pozornost lehkým dotykem 
na paži či rameno pacienta (obr. 3).
●● Mluvíme přirozeným tempem řeči, zřetelně artikulujeme, 

nekřičíme, volíme jednoduché, krátké věty bez cizích výrazů, 
používáme gesta, mimiku, obrázky, upozorňujeme na změnu 
tématu, průběžně se ptáme, co nám pacient rozuměl (obr. 4). 
●● Pokud pacient nerozumí, napíšeme slovo na papír nebo 

použijeme prstovou abecedu (obr. 5).

Obr. 8: Děkuji – začátek znaku.

Obr. 10: Dobrý den/Na shledanou – začátek znaku.

Obr. 9: Děkuji – konec znaku.

Obr. 11: Dobrý den/Na shledanou – konec znaku.
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●● Pacient s tlumočníkem – tlumočníka pozdravíme a od 
té doby hovoříme pouze s pacientem, tlumočník sám 
zaujme vhodné místo pro překlad. Oční kontakt udržujeme 
s pacientem, volíme obvyklé tempo řeči, tlumočník sám 
upozorní, pokud nebude stíhat překládat (obr. 6).

Některé chyby (obr. 7)
●● Různé výše komunikační zóny v horizontální rovině.
●● Rouška znemožňující odezírání.
●● Světlo oslňuje pacienta.

Domluvení dalšího postupu
●● Ošetřující se s pacientem domluví, zda byla komunikace 

vyhovující.
●● Po vysvětlení sepíšeme důležité informace na papír 

a předáme pacientovi.
●● Do budoucna vzniknou ustálené signály a gesta pro 

usnadnění komunikace (2).

Minimum z českého znakového jazyka
Proč neumět pozdravit a poděkovat v českém znakovém 

jazyce, když to umíme v angličtině, němčině a dalších jazy-
cích? Příslušné znaky jsou znázorněny na obr. 8 – 9 a 10 – 11.

ZáVĚR
Zvýšení informovanosti o komunikaci s neslyšícími je 

žádoucí jak ze strany zdravotníků, tak ze strany neslyšících 
klientů. Na základě zjištěné situace v praxi doporučujeme vě-
novat větší pozornost problematice neslyšících již ve výuce 
zdravotníků. Na 3. LF UK je problematika probírána v rám-
ci předmětu Psychologie, téma Péče o pacienty se speciální-
mi potřebami. Velmi doporučujeme přímé setkávání studentů 
s neslyšícími, nedoslýchavými a také se zdravotníky, kteří již 
mají s neslyšícími klienty praktickou zkušenost.

Pro slyšící pacienty existuje mnoho zdrojů, kde mohou zís-
kat informace o zubní problematice. Neslyšící pacienti mají 
možností výrazně méně. Chybí materiály v českém znakovém 
jazyce. Proto vznikla instruktážní videa o čištění zubů zacílená 
na tu nejdůležitější oblast, na prevenci. Videa byla přeložena 

do českého znakového jazyka. Vznikala v horizontu jednoho 
roku společnými silami studentů, odborníků, kamarádů slyší-
cích i neslyšících s cílem co největšího rozšíření. Natáčelo se 
ve volných chvílích a stříhalo se po večerech. Bylo to nároč-
né, ale mělo to smysl. 
Videa můžete zhlédnout na youtube.com pod názvem:
●● Kdo je dentální hygienistka?
●● Čištění klasickým kartáčkem.
●● Čištění sólo kartáčkem.
●● Čištění mezizubním kartáčkem.
●● Čištění zubní nití. 
Všechny kapitoly přetlumočil Mgr. David Jorda, neslyšící 

zubní technik, zástupce ředitele střední školy pro sluchově po-
stižené a vysokoškolák, který ovládá čtyři jazyky. Tento člověk 
vyvrací mýty o neslyšících. 

Poděkování: Autoři děkují svým spolupracovníkům za pomoc 
při zhotovení ilustračních fotografií.
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FONIATRIe – SLUCH 

recenze

Jakub Dršata, Radan Havlík a kolektiv

TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2015

ISBN 978 – 80 – 7311 – 159 – 5; vázáno, 384 stran, cena neuvedena 

Druhý díl zamýšlené „foniatrické“ 
trilogie hlas – sluch – řeč autorského 
kolektivu vedeného J. Dršatou 
a R. Havlíkem vyšel v edici 
Medicína hlavy a krku. Opatřen je 
předmluvami editora a autorů, řadou 
příloh včetně informací o autorech 
a věcného rejstříku. (Připomeňme, 
že první díl „Foniatrie – hlas“ vydalo 
uvedené nakladatelství v roce 2011 
a recenze publikace byla zveřejněna 
v LKS č. 3/2011).

Vlastní obsah dílu „Foniatrie – sluch“ 
je rozdělen do několika částí. V první 
je pojednáno o fyzikální a biologické 
podstatě sluchu včetně vrozených slu-
chových vad. Další části velice preciz-
ně popisují principy a možnosti sou-
dobé audiologie, tj. vědecké disciplíny 
zabývající se sluchem, slyšením a ro-
zuměním řeči, typy audiologických tes-
tů a praktické výstupy těchto vyšetření. 
Následují vady a poruchy sluchu včet-
ně tinnitu a kombinovaných smyslo-
vých postižení (hluchoslepota), surdo-
pedická péče. Další oddíly monografie 
jsou věnovány možnostem korekce slu-
chových vad, posudkové a medicínsko-
-právní problematice. Závěrečná část 
rekapituluje stěžejní poznatky pro pra-
xi foniatra. Na konci každého oddílu je 
připojen seznam literatury.

Text jednotlivých částí knihy je uspo-
řádán velice přehledně a jednotně. Je 
doprovázen bohatou obrazovou doku-
mentací, řadou tabulek a grafů. Každá 
kapitola je opatřena souhrnem zásad-
ních informací. Na rozdíl od předcho-
zí publikace věnované hlasové proble-
matice nemá pojednávané téma tak vý-
razný vztah ke stomatologii, snad s vý-
jimkou některých chorob spojených jak 
se sluchovými vadami, tak s různě zá-
važným postižením orofaciální krajiny 
včetně dutiny ústní a dentice (syndromy 

Apertův, Noonanové, Pierre Robinův, 
Downův, Treacher-Collinsův, Turnerův, 
Crouzonův aj.). Určitý vztah dané pro-
blematiky k našemu oboru lze spatřovat 
v existenci profesionálního poškození 
sluchu vzniklého ve spojení s povolá-
ním zubního lékaře. V recenzované mo-
nografii se detailně pojednává o jeho 
diagnostice, významu, hodnocení, léč-
bě a prevenci, vlivu na pracovní zařaze-
ní postiženého jedince i o jeho způso-
bilosti k řízení motorových vozidel.

V souhrnu platí, že recenzovaná mo-
nografie má tradičně vysokou úroveň 
odbornou, jazykovou i grafickou. Kme-
novým ilustrátorem je i tentokrát aka-
demický malíř J. Bavor z Hradce Králo-
vé, zabývající se dlouhodobě (mimo ji-
né) anatomickou ilustrací. V rámci do-
mácí foniatrie je publikace „Foniatrie 
– sluch“ nepochybně stěžejním dílem, 
které dokonale popisuje tuto medicín-
sky obtížnou a společensky závažnou 
problematiku. 

Knihu lze doporučit ke studiu pře-
devším všem vážným zájemcům o tuto 
speciální tematiku, posloužit však mů-
že velice dobře i ostatním pro základní 
orientaci v této oblasti foniatrie.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Hradec Králové

VýZVA LKS: PřISPĚJTe SVOJí KAZUISTIKOU  
DO MALÉHO ILUSTROVANÉHO RePeTITORIA 
Téma 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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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NeÚSPĚCH

Tereza Uhříková 1), Petra Psotová 1), Jiří Stránský 1), Gabriela Pavlíková 2), Jiří Tomášek 3)

1) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice, Ostrava

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

3) Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Obr. 1: Vstupní ortopantomogram (OPG) při prvním vyšetření.

Obr. 2: Tvořící se sekvestr po 3 měsících, OPG.

TeST 10
Na podzim roku 2008 byla na naši 

ambulanci odeslána ošetřujícím klinic-
kým onkologem 56letá pacientka, dů-
vodem byly silné bolesti v oblasti dolní 
čelisti vpravo. Pacientce byl dříve (v ro-
ce 2001) diagnostikován karcinom prsu, 
pročež v témže roce podstoupila abla-
ci levého prsu s následnou chemotera-
pií a radioterapií. V květnu 2005 byla 
zjištěna generalizace do skeletu a ná-
sledně byla zahájena hormonální léč-
ba (letrozol) a antiresorpční terapie bis-
fosfonáty (kys. zoledronová, od 4/2008 
byla terapie změněna pro zhoršení led-
vinných funkcí na kys. ibandronovou). 
Pacientka nebyla léčena pro žádné jiné 
chronické onemocnění, neužívala žád-
né jiné léky. 

Při intraorálním vyšetření a na orto-
pantomogramu (obr. 1) byly zjištěny ka-
riézní zuby 38, 48, 47 a trepanovaný 
(ponechaný volně) zub 46, dále pak vik-
lavost prvního stupně u zubů 45, 44, 43. 
Maximum bolesti bylo v oblasti zubů 
48, 47, 46, okolní dáseň byla bez zná-
mek zánětu. 

V den první návštěvy byla provedena 
extrakce zubů 48, 47, 46, a to v souladu 
s tehdejšími doporučeními pro pacienty 
užívající bisfosfonáty (podání antibiotik 
– klindamycin 2 x 300 mg cps, šetrná 
extrakce a sutura rány). Po extrakci byla 
ordinována antibiotika, konkrétně klin-
damycin, 300 mg každých 8 hod. (1 ba-
lení). Do týdne byla stejným způsobem 
provedena i extrakce zubu 38. Při kon-
trole za týden se bolest výrazně zmírni-
la, intraorálně se rány hojily. 

Za tři měsíce (obr. 2) se ale pacient-
ka dostavila s výraznou bolestí v oblas-
ti extrahovaných zubů. Rány po extrak-
cích byly nezhojené a byla patrná malá 
část obnažené kosti s purulentní exsu-
dací po palpaci. Sliznice v okolí ran by-
la zarudlá se známkami zánětu.

Otázky:
1.  O jakou diagnózu se s největší pravděpodobností jedná?
2.  Při kterých onkologických onemocněních je podávána 

antiresorpční, eventuálně antiangiogenní terapie?
3.  Jaké jsou možnosti dalšího postupu?
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Obr. 3: Sekvestr po 9 měsících od extrakcí, OPG.

TeST 10 – řeŠeNí
Ad 1: U pacientky byla diagnostiko-

vána bisfosfonátová nekróza (BRONJ – 
Bisphosphonate-Related Osteonecrosis 
of the Jaw) v druhém stadiu, což zname-
ná přítomnost viditelné nekrotické kosti 
se známkami zánětu v okolí. 

V roce 2008 nebyl popsán výskyt os-
teonekróz při jiné antiresorpční tera-
pii kostních metastáz než při lécích ze 
skupiny bisfosfonátů, nyní již však víme 
o více lécích modifikujících kostní me-
tabolismus spojených s výskytem ONJ, 
proto je nyní používán souhrnný název 
MRONJ (Medication-Related Osteo-
necrosis of the Jaw), což se dá přeložit 
jako medikační osteonekróza čelisti (1). 

Abychom mohli prohlásit, že pacient 
má MRONJ, musí být splněno 
následující (1): 
●● Užívá nebo v minulosti užíval 

antiresorpční nebo antiangiogenní léky.
●● Exponovaná kost nebo kost, která 

je sondovatelná přes intra- nebo 
extraorální píštěl v maxilofaciální 
oblasti, je přítomna déle než 8 týdnů.
●● Pacient v minulosti neprodělal 

radioterapii v oblasti čelistí, ani nebylo 
zjištěno jejich metastatické postižení.

Stadia MRONJ dle AAOMS – 
Americké asociace pro ústní 
a maxilofaciální chirurgii (1): 
●● Stadium 0: bez přítomnosti 

obnažené nekrotické kosti čelistí, 
pacient má nespecifické příznaky, 
které není možné jinak diagnostikovat: 
brnění čelistí, pobolívání, hypestezie.
●● Stadium 1: nebolestivá, obnažená 

nekrotická kost bez známek infekce.

●● Stadium 2: bolestivá, obnažená 
nekrotická kost čelisti se známkami 
infekce.
●● Stadium 3: velký rozsah nekrotické 

kosti, ev. s komplikacemi (nekróza 
zasahuje k dolnímu okraji mandibuly, 
do čelistní dutiny, do lícní kosti, 
patologická zlomenina, oroantrální/
oronazální komunikace, zevní 
píštěl…).

Ad 2: Antiresorpční terapie je nejčas-
těji indikována u onkologických pacien-
tů léčených pro mnohočetný my elom, 
dále pak u pacientů s metastatickým po-
stižením kostí, a to nejčastěji při karci-
nomu prsu, prostaty, plic a ledvin. S an-
tiangiogenní biologickou léčbou se se-
tkáváme nejčastěji u pacientů s kolorek-
tálním karcinomem, nádory plic, pleury 
a mediastina, zhoubnými gynekologic-
kými nádory, zhoubnými nádory led-
vin a močového měchýře, zhoubnými 
nádory prsu, trávicí trubice (žaludku) 
a pankreatu (8, 11).

Ad 3: Při řešení MRONJ volíme mezi 
konzervativním a chirurgickým přístu-
pem. Při použití chirurgického přístu-
pu je nutná radikální resekce nekrotic-
ké kosti, respektive čelisti. Při volbě je 
nutné přistupovat k pacientovi individu-
álně a posoudit jeho celkový zdravotní 
stav ze všech možných aspektů. Stejně 
tak je nutné posoudit samotnou osteo-
nekrózu včetně odhadu její velikosti, 
ačkoliv přesné určení je často možné 
teprve přímo při chirurgickém výkonu. 

Na základě našich současných zku-
šeností dnes již můžeme říci, že zásad-

ní rozdíl mezi těmito dvěma přístupy je, 
že u chirurgického přístupu máme rela-
tivně dobré vyhlídky stran úplného zho-
jení oste onekrózy, u konzervativního 
přístupu je šance menší a efekt spočívá 
spíše v eliminaci potíží a snížení dys-
komfortu pacienta (bolest, otok, zánětli-
vé komplikace apod.). Každé pracoviště 
má k této problematice jiný přístup, ná-
zory stále nejsou plně jednotné, přesto 
se dá říci, že v současné době se stále 
více pracovišť přiklání spíše k chirurgic-
kému řešení, který preferujeme i na na-
šem pracovišti (7, 10). 

POKRAČOVáNí  
KAZUISTIKy

V roce 2008 jsme ještě s chirurgic-
kým řešením těchto osteonekróz zkuše-
nosti neměli, a proto jsme zvolili kon-
zervativní přístup. Pacientka během 
následujících 3,5 let prodělala několik 
zklidnění s následnou exacerbací zá-
nětu v oblasti MRONJ (obr. 3), přičemž 
terapií bylo vždy dlouhodobé přeléče-
ní antibiotiky (antibiotikem první volby 
byl klindamycin 300 mg à 8 hod., dru-
hé volby amoxicilin s kys. klavulono-
vou). Po empirickém předepsání klinda-
mycinu jsme dle výsledků kultivací po-
dali i metronidazol, ciprofloxacin, kla-
ritromycin, amoxicilin s klavulanátem 
a doxycykin. Odběry na mikrobiolo-
gické vyšetření byly prováděny z místa 
oste onekrózy standardním způsobem. 
Rány jsme vyplachovali antiseptiky, nej-
častěji peroxidem vodíku, a odstraňova-
li povrchové, změklé, nekrotické části 
kostí. Po domluvě s ošetřujícím onkolo-
gem byla bisfosfonátová terapie přeru-
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Obr. 4: 
Intraorální nález 
před sekvestrací.

Obr. 5: Stav po částečné spontánní eliminaci sekvestru, OPG.

Obr. 6: Stav po částečné spontánní eliminaci sekvestru, intraorální pohled.
Obr. 7: Stav po částečné spontánní 
eliminaci sekvestru, CBCT.

šena, načež došlo v místě nekrózy k vy-
tvoření kostního sekvestru (obr. 4), který 
se zčásti uvolnil sám a zčásti byl námi 
jednoduše, bez nutnosti chirurgické in-
tervence, odstraněn (obr. 5, 6, 7). V té 
době vypadala léčba nadějně a mohli 
jsme doufat, že hojení bude pokračovat 
do úplného vyřešení problému. 

U pacientky se však objevilo postupné 
zhoršování spojené s parestezií a hyp e- 
s tezií v oblasti n. alveolaris inferior 
vpravo a exacerbace zánětlivých potíží 
s otokem a bolestmi. Podle dostupných 
literárních zdrojů jsme tedy po domluvě 
s onkology zahájili léčbu pentoxifylli-
nem a α-tokoferolem (200 mg 2 x 1 po 
dobu dvakrát dvou měsíců) s antiseptic-
kými výplachy chlorhexidinem 2x den-
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ně, očekávané zlepšení stavu se však 
neobjevilo. Osteonekróza progredovala 
a zároveň došlo ke zhoršení celkového 
stavu kostních metastáz. 

V únoru 2010 byla onkologická hor-
monální terapie vyčerpána a paliativní 
chemoterapie nebyla vzhledem k os-
te onekróze čelisti a celkovému stavu 
pacientky až do další progrese onkolo-
gického onemocnění či orgánového po-
stižení indikována. 

Chirurgické řešení
V srpnu 2012 jsme vzhledem k neú-

spěšnosti konzervativní terapie přistou-
pili k chirurgickému řešení, kdy jsme 
v celkové anestezii pod antibiotickou 
clonou (amoxicilin s kys. klavulanovou 
p. o. nasazený 3 dny před výkonem) 
provedli radikální odstranění nekrotic-
ké kosti v oblasti zubů 48, 47, 46 s ex-
cizí zánětlivě změněné sliznice a změ-
něného periostu z okolí oste onekrózy, 
přičemž jsme odebrali do anaerobního 
prostředí vzorky pro mikrobiální vyšet-
ření. Provedli jsme laváž H

2
O

2
 a ránu 

primárně hermeticky suturovali. Paci-
entka trvala na ponechání zubů 45, 44, 
43 a vzhledem k tomu, že kost v oblasti 
daných zubů se nám během výkonu je-
vila zdravá, toto bylo možné uskutečnit. 

S odstupem cca 2 – 3 týdnů po výko-
nu došlo k mírné dehiscenci, která se 
ale po lokálním ošetřování a cíleném 
přeléčení antibiotiky dle výsledků mi-
krobiologického vyšetření odebrané-
ho při operaci (ciprofloxacin) uzavřela. 
Oblast oste onekrózy opět přeepitelizo-
vala a pacientka byla bez bolestí. Po-
stupně došlo i ke zlepšování parestezie 
n. alveolaris inferior vpravo – nerv pro-
cházel přímo nekrózou, ale během vý-
konu nebyl přerušen (obr. 8).

Během následujících dvou let by-
la pacientka bez potíží týkajících se os-

Obr. 8: Stav 5 měsíců po chirurgické revizi, OPG.

Při kontrolním OPG v 8/2014 (obr. 10) 
byla zjištěna zlomenina levého kloubní-
ho výběžku dolní čelisti. Vzhledem k to-
mu, že pacientka úraz negovala, byla 
bez subjektivních potíží a horní totální 
náhrada i dolní částečně snímatelná pro-
téza jí vyhovovaly, žádnou chirurgickou 
intervenci jsme neindikovali.

Pacientka zemřela v 8/2015, 14 let 
od diagnostikování onkologického one-
mocnění a 9 let po nálezu generalizace 
do skeletu. Bezprostřední příčinou smrti 
bylo náhlé srdeční selhání.

Nové otázky:
4.  Je možné vzniku medikační 

osteonekrózy, eventuálně 
jejímu rozvoji nějak předejít? 

5.  Jak bychom pravděpodobně 
postupovali dnes?

Ad 4: Ne. Vzhledem k tomu, že 
MRONJ je multifaktoriální onemocně-
ní, prakticky se nedá jednoznačně určit, 
kdy a proč osteonekróza vznikla. V da-
ném případě mohlo být důvodem, proč 
se ošetřující PZL rozhodl zub 46 trepa-
novat, stadium 0 oste onekrózy, které je 
bez přítomnosti exponované kosti a je 
spojené s nespecifickými obtížemi pa-

Obr. 9: Stav 
po preventivní 
osteosyntéze femuru 
pro osteolytické 
ložisko, RTG femuru.

te onekrózy, nebyla nutná extrakce žád-
ného dalšího zubu, pouze úprava dolní 
částečně snímatelné náhrady ošetřujícím 
zubním lékařem. Základní onkologické 
onemocnění nicméně během let progre-
dovalo, v 8/2012 byly opět nasazeny bis-
fosfonáty (klodronát), který byl změněn 
v 2/2014 na denosumab. Pacientka pro-
dělala preventivní osteosyntézu femuru 
(obr. 9) pro metastatické postižení s ná-
slednou analgetickou radioterapií (8).
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cienta. Zub se poté stal cestou, kterou 
se šířila infekce do kosti, a jelikož kost 
již nebyla schopna standardně reago-
vat, ani následné extrakce již nebyly 
definitivním vyřešením situace. Toto je 
ale jen jedna z možných hypotéz vzni-
ku a přesné příčiny se pravděpodobně 
nikdy nedobereme (1).

Přestože nejsme schopni plně přede-
jít vzniku ONJ/MRONJ, jsme schopni 
určitými preventivními opatřeními rizi-
ko vzniku minimalizovat. Ať je to způ-
sob extrakce (viz ad 5), tak důkladné 
cílené vyšetření a následné ošetření 
před nasazením (ale i během) antire-
sorpční léčby.

Ad 5: Dnes bychom při první návště-
vě pacienta nasadili empiricky antibio-
tika a naordinovali důkladnou hygienu 
dutiny ústní chlorhexidinovými výpla-
chy. Antibiotiky první volby nyní volí-
me širokospektré peniciliny s inhibitory 
beta-laktamáz, při alergii na peniciliny 
klindamycin. S několikadenním odstu-
pem (3 – 5 dní) bychom provedli chirur-
gické extrakce zubů 48, 47, 46, ev. 38, 
s odklopením mukoperiostálního laloku 
a následnou důkladnou egalizací ostrých 
kostních okrajů a sept do jejich šířky ale-
poň 1,5 – 2 mm. Ránu bychom hermetic-
ky uzavřeli primární suturou. Pacient by 
doužíval antibiotika a dodržoval hygienu 
dutiny ústní. Po extrakcích pak standard-
ně kontrolujeme pacienty s odstupem 
dvou týdnů, kdy eventuálně odstraňuje-
me stehy z rány, další kontrola probíhá 
po 6 – 8 týdnech. Za úspěšné zhojení po-
važujeme vznik neporušeného slizniční-
ho krytu v místě výkonu (6, 10).

Pokud by i přes naši snahu vznikla 
MRONJ, provedli bychom CT (respek-
tive CBCT) vyšetření a následně co nej-
dříve přistoupili rovnou k chirurgické-
mu řešení, pravděpodobně v celkové 
anestezii. Při chirurgické terapii nyní 

Obr. 10: Stav 2 roky po chirurgické revizi.

využíváme k detekci vitální kosti fluo-
rescence tetracyklinového antibiotika, 
které se naváže ve vitální kosti a násled-
ně při osvícení fluorescenční lampou 
(UVA záření až viditelné fialovo–modré 
světlo) živá kost fluoreskuje (10), zatím-
co nekrotická kost zůstává tmavá. 

Vysazování či úprava antiresorpční či 
jiné onkologické terapie je možná pou-
ze indikujícím lékařem, v tomto přípa-
dě onkologem. V některých případech 
onkologové své pacienty s MRONJ 
s námi konzultují, poté většinou sdělu-
jeme, že z naší indikace není bisfosfo-
nátovou terapii nutné přerušovat (7, 8, 
9, 11, 12). 

V případě oste onekrózy způsobené 
denosumabem bychom podle našich 
prvních zkušeností podávání na nejkrat-
ší možnou dobu doporučili přerušit (vy-
nechání dávky před výkonem a odsunu-
tí podání dávky po zhojení slizničního 
krytu) nebo na kratší dobu dali onkolo-
gům ke zvážení nasazení bisfosfonátů. 

SHRNUTí
MRONJ byla poprvé popsána v roce 

2003, od té doby již vstoupila do obec-
ného povědomí lékařů jak na klinických 

pracovištích, tak i u praktických zub-
ních lékařů. Přístup k této problemati-
ce se stále vyvíjí, měl by být vždy in-
dividuální a multidisciplinární, i proto 
nepanuje shoda na jednoznačném po-
stupu ani mezi jednotlivými pracovišti. 
Problematika bisfosfonátové oste onek-
rózy je dále intenzivně prozkoumávána 
a v současné době je již množství do-
stupných informací relativně značné. 
Na základě našich zkušeností se již ne-
bojíme chirurgického řešení a naopak 
ho velmi často využíváme. 

Ve stejných indikacích jako bisfosfo-
náty se však v současné době objevu-
jí nové léky, nejčastěji denosumab, kte-
ré mohou osteonekrózu způsobovat ta-
ké. Vzhledem k tomu, že mechanismus 
účinku a farmakokinetické vlastnosti 
denosumabu jsou však jiné než u bis-
fosfonátů, bude třeba dalšího výzkumu 
a zkušeností, aby se dalo s jistotou ří-
ci, jestli bude možné aplikovat při ře-
šení stejný přístup, nebo bude nutné jej 
změnit.

Rádi bychom v souvislosti s tím to 
pří padem poukázali ještě na jednu sku-
tečnost. Naše pacientka zemřela 14 let 
od diagnostikování onkologického one-
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mocnění, 9 let po nálezu generalizace 
do skeletu a bezprostřední příčinou smrti 
bylo srdeční selhání. Z našeho pohledu 
se po celou dobu jevila plně soběstačná, 
spolupracující, a pokud nám bylo zná-
mo, vedla plnohodnotný život. U této pa-
cientky vidíme, že jsme se nesnažili zby-
tečně – tři roky žila bez přítomnosti os-
te onekrózy, nosila zubní náhrady, moh-
la jíst a mohla se smát. Moderní medicí-
na jde mílovými kroky vpřed a diagnóza, 
která dříve znamenala prognózu života 
několik málo měsíců, se úspěšnou on-
kologickou léčbou posouvá do řádů let 
(viz níže komentář MUDr. Jiřího Tomáš-
ka, Ph.D., k přežívání pacientů s kostními 
metastázami). Požadavky na kvalitu živo-
ta se mění, rostou, a my nejsme ti, kdo 
by ve chvíli, kdy uslyšíme slovo metastá-
za, měli nad pacienty lámat hůl a přestat 
se snažit o vyřešení jejich problémů. 

JAKOU Má PROGNóZU PACIeNT 
S KOSTNíMI MeTASTáZAMI?
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, 
Masarykův onkologický ústav, Brno

Primární nádory kostí jsou vzácné 
a vyskytují se především u dětí a mla-
dých dospělých. Naopak kostní me-
tastázy karcinomů prsu, plic, prostaty 
nebo ledvin jsou běžné. S kostními me-
tastázami se setkáváme v posledních le-
tech častěji také u pacientů s kolorektál-
ním karcinomem. Je to dáno dříve neob-
vyklým víceletým přežíváním některých 

pacientů, u kterých se postupně selektu-
jí agresivnější klony nádorových buněk. 

Karcinom prsu typicky metastazuje 
do skeletu. Asi u 70 % pacientek, které 
zemřou na karcinom prsu, jsou radio-
logicky kostní metastázy prokazatelné. 
Medián přežití od zjištění první kostní 
metastázy se pohybuje kolem 2 let, tedy 
polovina pacientek žije déle než 2 roky. 
Pacientky pouze s kostními metastáza-
mi mají výrazně lepší prognózu opro-
ti případům s viscerálními metastázami 
(např. játra). Běžně se setkáváme s pa-
cientkami, které žijí normálním živo-
tem 5 a více let s dobře kontrolovanými 
kostními metastázami. 

Karcinom prostaty je také typický me-
tastázováním do skeletu a podobně ja-
ko u karcinomu prsu mají lepší prognó-
zu pacienti pouze s kostními metastá-
zami oproti případům s také extraoseál-
ním postižením. Medián přežití pacien-
tů s karcinomem prostaty v dobrém vý-
konnostním stavu, u kterých byly zjiš-
těny pouze kostní metastázy, přesahuje 
4 roky. Pokud jsou i viscerální metastá-
zy, je to 2,5 roku a u pacientů v horším 
výkonnostním stavu s kostními a visce-
rálními metastázami je medián přežívá-
ní asi 12 měsíců.

Prognóza pacientů s plicním karcino-
mem metastázujícím do skeletu je horší 
a pohybuje se řádově v měsících. 

U všech pacientů je vždy nutné zvážit 
prospěch a rizika léčby.

Léčba kostní nádorové nemoci bisfos-

fonáty nebo denosumabem snižuje rizi-
ko kostních komplikací, udržuje mobili-
tu pacienta, jeho funkční zdatnost, mír-
ní bolesti a zlepšuje kvalitu života.

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 10: MRONJ – 
MeDICATION- ReLATeD 
OSTeONeCROSIS OF THe JAW

The Medication-Related Osteonecro-
sis of the Jaw (MRONJ) is a disease that 
may appear in patients treated by bis-
phosphonates or other antiresorptive 
therapy such as denosumab. Both con-
servative and surgical approach to its 
treatment are possible. This paper sum-
marizes a case of a patient with MRONJ 
who, after being unsuccessfully treated 
by a conservative therapy, was comple-
tely cured by the surgical treatment. 
A detailed step-by-step analysis of the 
case is provided along with recommen-
dations for therapy according to our up-
-to-date experience with this type of 
affliction.
 
Uhříková T, Psotová P, Stránský J, 
Pavlíková G, Tomášek J. Jak úspěšně 
napravit neúspěch. Test 10: MRONJ 
(Medication-Related Osteonecrosis 
of the Jaw) – medikační osteonekróza 
čelisti.
LKS, 2016, 26(10): 221 – 226
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V Bostonu, v Peabodyho muzeu 
archeologie a etnologie při 
Harvardově univerzitě v Cambridge 
(stát Massachusetts, USA), se 
nachází lidská dolní čelist z období 
staroegytské říše – stáří exponátu se 
odhaduje na 5000 let. Jak je patrné 
z výzkumu a RTG snímků, vlastník 
této čelisti absolvoval pravděpodobně 
ještě zaživa  „opakované vrtání“ 
v apikální oblasti kořenů. Co bylo 
smyslem a cílem tohoto úkonu, 
nevíme. Asi nic příjemného...

Na univerzitě v Lipsku uchovávají ve 
sbírkách Ebersův papyrus, 3500 let starý, 
v němž je zmiňován zánět pulpy. Máme 
ovšem i mladší doklady, ve kterých se 
popisuje vypálení kořenového kanálku 
rozžhavenou jehlou za účelem devitali-
zace a delšího zachování zubu.

Shovívavě poznamenejme, že jak 
Pierru Fauchardovi, průkopníkovi mo-

historie

KOřeNOVý KANáLeK A eNDODONCIe

V otevřené dřevěné krabici vidíme zařízení z 80. let 19. st., které sloužilo na 
„vypařování“ kořenového kanálku. Bohužel neexistuje popis, neznáme ani 

výrobce. Každopádně pozoruhodný vynález.

Skleněné ampule s kořenovými čepy 
různé velikosti. Ve třech jsou čepy ze 
slonoviny, ve zbývající ze stříbra (cca 
třícentimetrové). Oba výrobci neznámí, 
2. desetiletí 20. st.

Zařízení pro dezinfekci kořenového kanálku 
vyvinuté kolem r. 1970 prof. dr. Georgem Langem 
z univerzity v Jeně. Vnitřní trubička umožňovala 
přívod dezinfekčního prostředku vyměnitelnou 
kanylou s variabilním průměrem a nastavitelnou 
délkou. Zároveň lze připojit odsávání.

Držák jehel na pulpextraktor firmy KaVo. 
Výrobci posléze přizpůsobovali svoje koncové 
nástroje tak, aby mohl být držák využíván 
univerzálně. Podle údajů výrobce „lze seřídit jak 
hlavici, tak angulovanou rukojeť do libovolné 
polohy“. Kolem r. 1925.

Giromatic – významný pokrok při ošetření 
kořenových kanálků mechanickým 
způsobem. Lze pohánět jak šlapáním, tak 
elektrickým motorkem. Výrobcem je firma 
Mikro-Mega ve Švýcarsku, kolem r. 1965.

Pouzdro s ručními nástroji na kořenové 
kanálky. Nápis na balení označuje 
krátké vrtáky zřejmě v šesti velikostech 
(1–6). Výrobce neznámý, distribuce asi 
v letech 1910–1920 firmou G. Walther 
Lorenz (dentální depo v Drážďanech).

derního zubního lékařství, tak známé-
mu Phillipu Pfaffovi chyběly základní 
vědomosti k tomuto tématu.

Před rokem 1840 jako první použí-
val J. C. F. Maury zvláštní druh jehly na 
nerv, a sice tyčinku s přiletovanými zla-
tými drátky. Rotací odstranil z větší čás-
ti pulpu a kořenový kanálek pak vyčis-
til kyselinou sírovou nebo solnou a pe-
kelným kamínkem (lapis infernalis, zde 
AgNO3). Tehdy přežívající, archaická 
kauterizace čili pálení ran, byla překo-
nána.

Pro umrtvení pulpy a čištění kanál-
ku byla používána řada přípravků. Při-
pomeňme alespoň Adolfa Witzela, kte-
rý se zmínil v roce 1847 o pulpoto-
mii pomocí arzenu. Od roku 1891 do-
dnes používaný prostředek vyvíjel Otto 
Walkhoff jako směs z chlorfenolu, kafru 
a mentolu (CHKM). U nás dobře zná-
mý jako Chlumského roztok (obsahuje 
28,5 % až 31,5 % fenolu a 57,5 % až 
62,5 % kafru, k této kapalné eutektické 
směsi se přidá 96% etanol).

V muzeu v Zschadrassi a jeho vědec-
kém centru najdeme exponáty již z po-
loviny 19. století, včetně jehel na od-
stranění nervu s rukojeťmi ze slonoviny 
a s toulcem, který obsahuje další vymě-
nitelné jehly. Už dnes se těšíme, že me-
zi tisíci předměty i dokumenty objeví-
me nejednu malou senzaci.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi p. 
Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Téměř zcela zachovaná sada skleněných 
ampulek s korkovými zátkami s různými 
kořenovými nástroji. Vyrobena kolem r. 1920 
firmou C. W. Ziper GmbH v Mnichově, dvě 
ampulky jsou z jiné výroby.
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Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2016

Ak
tu
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 n
Ab
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tu
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Magistraliter receptura 
ve stomatologii
Zbyněk Sklenář,  
Vladimír Ščigel

390 Kč

Rukověť zubního lékaře – 
temporomandibulární 

poruchy v praxi
Jiří Zemen

350 Kč

Rukověť zubního lékaře – 
pacient se zdravotním rizikem

Robert Houba, Jiří Zemen, 
Věra Bartáková

310 Kč

Zubní kaz a jeho prevence 
v časném dětském věku

Vlasta Merglová, 
Romana Ivančaková

250 Kč

Kouření a dutina ústní
Radovan Slezák, Aleš Ryška

100 Kč

1.	 	Na	dobírku 
Knihy lze objednat písemnou formou na základě vyplnění formuláře, 
který získáte dvěma způsoby:

 z on-line na www.dent.cz (sekce Pro členy/odkaz Ediční činnost)
 z  poštou – formulář vám bude zaslán na základě telefonické žádosti  
(tel.: +420 234 709 630, Ing. Jolana Kunrtová)

Objednat lze maximálně	7	kusů	knih.
Cena	dobírky = cena knih + 135 Kč (poštovné, balné).
Objednatel obdrží zásilku do 14 dnů. 

Kde	a	jak	knihy	koupíte:
2.	 Přímý	prodej

 z v recepci Apolenky, sídla ČSK – Slavojova 22, Praha 2
 z na vzdělávacích a dalších akcích ČSK

Podrobné informace a recenze knih:

www.dent.cz

Rukověť zubního 
lékaře – ošetřování 
pacientů s komplikujícím 
zdravotním stavem
Věra Bartáková,  
Robert Houba, Jiří Zemen

V případě významného zájmu o některý z již vyprodaných titulů zváží ČSK jeho dotisk. 

Repetitorium klinické 
farmakologie pro praxi 
zubního lékaře
Vladimír Ščigel

Repetitorium klinické 
farmakologie pro praxi 
zubního lékaře
Doplněné a rozší řené vydání

Vladimír Ščigel

2. 
vy

dá
ní

do
pln

ěn
é a

 up
rav

en
é

Neodkladné stavy 
v ordinaci zubního lékaře
Vladivoj Tuzar,  
Martin Štěpán, 
Stanislav Machart

Radiační ochrana 
při zubních 
radiodiagnostických 
vyšetřeních 
Otto Kodl a kol.

Malé ilustrované 
repetitorium
Radovan Slezák a kol.

Ortodontický atlas 
Magdalena Koťová

650 Kč

550 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů 
a tvrdých zubních tkání

Vlasta Merglová,  
Romana Ivančaková

310 Kč

do
pro

de
j

pou
ze 

na 
dob

írk
u
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pro

de
j

pou
ze 

na 
dob
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u



S 79LKS 10/2016

informaceSeRVIS

blahopřejeme vzpomínáme

Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2016
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„Mě nerozčílíte, milá tchyně.  
Jako zubař jsem zvyklý, že si na mě lidé otvírají ústa…“

Upřímné blahopřání ČSK  
patří jubilantům z řad 
funkcionářů Komory:
●● MUDr. Alena Mitterová 

slaví v říjnu 60. narozeniny.
V letech 2005 – 2009 byla členkou 
představenstva ČSK. Od r. 2009 působí 
v představenstvu OSK Šumperk, 
v současnosti jako její předsedkyně. 
Svoji oblast také od r. 2009 zastupuje 
jako členka sněmu ČSK.
●● MUDr. Bedřich Fridrich 

slaví v říjnu 65. narozeniny.
Je dlouholetým předsedou OSK 
Uherské Hradiště, kterou také v období 
2005 – 2009 zastupoval jako člen 
sněmu ČSK. 

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám, 
které v říjnu slaví významné životní 
jubileum:
●● MUDr. Růžena Filipi
●● MUDr. Ludmila Šlapáková
●● MUDr. Helena Komůrková
●● MUDr. Jitka Lenártová
●● MUDr. Jolanka Volná

●● MUDr. Rosemarie Hájovská 
zemřela ve věku 74 let. 
S úctou vzpomínají kolegyně a kolegové 
z OSK Ostrava.

●● MUDr. Marie Kudláčková
zemřela dne 13. 6. 2016 po vleklých 
zdravotních problémech ve věku 61 let.
Pracovala jako praktická zubní lékařka 
v Heřmanově Městci. Vzpomínají 
kolegové z OSK Pardubice-Chrudim.

●● MUDr. Miroslava Klímková
zemřela dne 7. 8. 2016 ve věku 67 let.
Byla členkou OSK Vsetín. Čest její 
památce!

●● MUDr. Marie Hloušková 
zemřela dne 14. 9. 2016 ve věku 68 let. 
Byla oblíbenou a uznávanou zubní 
lékařkou. S úctou vzpomínají kolegyně 
a kolegové z OSK Zlín.

●● MUDr. Blanka Mlynářová 
zemřela náhle 18. 9. 2016 ve věku 
nedožitých 70 let.
S úctou vzpomínají lékaři a sestry 
stomatologického oddělení polikliniky 
Ohmova v Praze 10 – Petrovicích.

●● MUDr. Lubomír Růžička 
slaví v říjnu 65. narozeniny.
Vše nejlepší po létech kvalitní práce 
a hodně zdraví jubilantovi přejí 
OSK Praha 5, kolegové a rodina.

●● MUDr. eliška Ambrožová 
slaví v říjnu 60. narozeniny.
Je dlouholetou členkou čestné rady 
OSK Třebíč. Kolegyně a kolegové 
z oblasti jubilantce upřímně 
blahopřejí.

●● MUDr. Dagmar Dražková  
slaví v říjnu 60. narozeniny.
Kolegové z OSK Ústí nad Labem 
přejí vše nejlepší, zdraví, pohodu 
a optimismus do dalších let.

●● MUDr. Petr Šimák 
slaví v říjnu významné životní 
jubileum. 
Do dalších let přejí hodně zdraví 
a životní energie kolegyně 
a kolegové z OSK Praha 9.

ZHLÉDNĚTe NOVOU 
VýSTAVU V APOLeNCe

Ochutnávka z výstavy fotografií MUDr. 
Vratislava Čermáka z cest po Africe. 

Další výstava v Apolence vás zce-
la jistě zaujme divokou krásou afric-
ké přírody a jejích obyvatel. Fotografie 
z cest po Keni, Tanzanii a Ugandě pod 
názvem Jambo, Afrika! připravil pro ná-
vštěvníky domu českých zubních léka-
řů MUDr. Vratislav Čermák. Fotografie 
budou vystaveny od října 2016, a jak se 
již stalo tradicí, budete si je moci pro-
hlédnout po celý rok až do října 2017.

Redakce
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profesionalita

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:
●● telefonické a e-mailové kontakty 
●● adresa bydliště
●● adresa pro zasílání časopisu LKS
●● změna zaměstnavatele, nová adresa 

zaměstnání

Kopii dokladu je třeba zaslat 
e-mailem nebo poštou u těchto změn:
●● adresa zdravotnického zařízení 

nebo adresa ordinace: je třeba doložit 
zasláním kopie „Udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb“ 
●● 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) 
●● změna v dosaženém vzdělání (tituly, 

získání specializace apod.): je třeba 
doložit zasláním kopie diplomu 
●● 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:
●● prodloužení povolení k pobytu  

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

a čekání na opravný termín:  
je třeba doložit zasláním kopie 
aktualizovaného „Rozhodnutí 
MZ ČR o povolení k výkonu 
zdravotnického povolání zubního 
lékaře na území České republiky“ 
na dobu určitou. 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.: 234 709 634

Ing. Jitka Povolná
Kancelář ČSK

AKTUALIZACe ÚDAJů V ReGISTRU ČLeNů ČSK

ÚČeT KLINIK ČSK – ZPRáVy Z CeST

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji
pozvat na

           SETKÁNÍ
           UŽIVATELŮ
           DENTIS 

2016 
Středa 16. 11. 2016 od 18:30

  Nezávislý alternativní prostor
  PARALELNÍ POLIS
  Dělnická 43, Praha 7 

Přednáší:
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Petr Barták
MUDr. Jan Stuchlík

Prosíme svou účast potvrďte nejpozději do 1. 11. 2016
na info@dentis-implant.com, nebo tel.: +420 724 873 750

Vstup zdarma

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 v odkazu Vzdělávání.

Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:

●● 10. světový endodontický kongres  
(Cape Town, Jižní Afrika, 3. – 6. 6. 2016)
autorka: MDDr. Miroslava Chalupová,  
Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
●● 16. mezinárodní imunologický kongres ICI 2016  

(Melbourne, Austrálie, 21. – 26. 8. 2016)
autorka: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., 
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
●● AOCMF kurs: Neck Dissection  

(with human anatomical specimens)  
(Innsbruck, Rakousko, 5. – 6. 9. 2016)
autoři: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.,  
Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni;
MUDr. Jan Štembírek, FN Ostrava

Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních 
prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení 
v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu 
Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, který je zveřejněn 
na www. dent. cz v odkazu Časopis LKS). Pravidla pro čerpání 
z Účtu klinik rovněž najdete na www.dent.cz.

Redakce
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média a my

ČeSKýM ZUBNíM LÉKAřůM DOŠLA TRPĚLIVOST, 
ZAHAJUJí AKCI KLAPAČKA
Na zářijové tiskové konferenci 
ČSK (viz str. 205) bylo uvedeno, 
že impulsem pro vyhlášení akce 
KLAPAČKA byl dlouhodobý nezájem 
řešit úhrady ve stomatologii. 

V rámci akce bude ČSK v průběhu 
podzimu veřejnosti i politikům různý-
mi způsoby vysvětlovat, že dlouhodobé 
podfinancování zubní péče u nás pove-
de k jedinému konci – bude přibývat li-
dí, kteří na sklonku života budou odká-
záni na úplnou zubní náhradu, které se 
nelichotivě přezdívá „klapačka“. Přitom 
to vůbec není nutné, stačilo by narov-
nat pokřivené financování zubní péče 
anebo se odhodlat k politicky nepopu-
lárnímu kroku, tj. vyjmout podfinanco-
vané druhy péče z veřejného zdravotní-
ho pojištění a upřímně přiznat voličům, 
že tento druh péče si české zdravotnic-
tví nemůže dovolit. Není to nic, co by 
odporovalo lékařské etice, protože one-
mocnění zubů a dutiny ústní jsou, jako 
jedna z mála, takřka stoprocentně pre-
ventabilní.

Čeští zubní lékaři podle viceprezi-
denta jejich komory MUDr. Rober-
ta Houby, Ph.D., už nemohou mlčet. 
„Dlouho jsme se zdráhali zahájit ně-
jakou kampaň, která by se dotkla i pa-
cientů, ale ukazuje se, že na standard-
ní druhy komunikace, racionální argu-
menty ani srovnání s jinými rozvinutý-
mi zeměmi zdejší politici prostě neslyší. 

Nezbývá tedy, než zahájit akci ‚zubař-
ské neposlušnosti‘, v jejímž rámci čle-
nové ČSK dle svého uvážení zvolí druh 
protestu tak, aby se tlak na zlepšení ve-
řejného financování zubní péče zvýšil.“

Pokud v následujících týdnech ne-
budou v rámci dohodovacího řízení či 
úhradové vyhlášky zásadně navýšeny 
platby za podhodnocené výkony, ne-
bo nezačne legislativní proces směřují-
cí k jejich vyjmutí ze systému veřejného 
zdravotního pojištění, přestanou je zub-
ní lékaři poskytovat a zastaví další pří-
jem pacientů do svých ordinací. 

„Český stát nedokázal ani za 25 let exi-
stence naší Komory nastavit financování 
zdravotnictví transparentně a spravedli-
vě. Nutí naše členy pracovat za ceny pod 
náklady jejich ordinací a to není dlou-

hodobě udržitelné. Nezbývá nám, než 
spustit akci KLAPAČKA, protože dál už 
couvat nemůžeme!“ uzavřel své vystou-
pení prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz.

Tisková konference měla ve sdělo-
vacích prostředcích velký ohlas. Infor-
maci o připravované kampani přines-
la již v pondělí 19. 9. ČTK a interne-
tová média Ceskenoviny.cz, iDNES.cz, 
Lidovky. cz a další. Ve večerních hodi-
nách odvysílal Český rozhlas rozhovor 
s MUDr. P. Chrzem a Česká televize vě-
novala ve večerních Událostech tématu 
tiskové konference více než dvouminu-
tovou reportáž. V dalších dnech infor-
movala o obsahu tiskové konference tiš-
těná média.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Použitelné varianty logotypu

U této varianty logotypu je zmenšen 
grafický prvek (sklapel s kolečkem) 
z optického hlediska !!!!!!!

workshop ČSCHS • 29. listopadu 2016 od 16.30 hod.
Grandhotel Brno, Benešova 18, Moravský salónek

ČásteČný defekt chrupu  
v kombinaci s ortodontickou vadou 
(interdisciplinární spolupráce: ortodontista, chirurg, protetik)

1. část:  dílčí fáze ošetření a jejich vizualizace, prostředky komunikace,  
předávání informací, léčebný protokol a jeho načasování

2. část:  step-by-step ošetření kompletní rekonstrukce chrupu  
se ztrátou nebo snížením opěrných zón

přihlášky: on-line na www.cschs.cz

kontakt: sekretariát Čschs, slavojova 22, 128 00  praha 2
telefon: +420 234 709 623
e-mail: hromadkova@dent.cz, zuzana.hromadkova@cschs.cz

registrace: 16.00 hod.
členové ČSCHS: zdarma
nečlenové: 500 kč MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.

Novináři po tiskové 
konferenci ČSK zprávu 
o připravované akci 
KLAPAČKA rychle 
poslali do světa 
a veřejnost byla 
informována ještě 
během téhož dne. 
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2,9 mm

Na základě dvaceti let zkušeností s používáním úzkých implantátů v klinické praxi rozšiřuje LASAK nabídku implantologického systému BioniQ® o implantáty 

s průměrem 2,9 mm. Implantáty BioniQ® S2.9 nabízejí optimální řešení v situacích, ve kterých je léčba konvenčními implantáty problematická nebo nemožná, 

nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby či implantáty. Implantáty jsou vyráběny z vysokopevnostního čistého 

titanu a opatřeny hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. 

Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické 

komponenty pro cementované, šroubované i hybridní náhrady, včetně individuálních řešení – pilířů Cast-On a frézovaných konstrukcí a abutmentů BioCam®. 

Přidáním úzkých implantátů S2.9 vzniká ucelený komplexní implantologický systém pro ošetření všech situací.

LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín 
tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz
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ORTODONCIe ZALOŽeNá NA ReTAINeReCH  
ANeB O PRINCIPeCH OKLUZe

odborná diskuse

Chtěl bych poděkovat ortodontistům 
za spolupráci a rozšíření možností 
terapie dospělých o dříve nevídané 
posuny zubů před protetickou sanací 
pacienta.

Setkávám se velmi často s ortodontic-
kou léčbou dospělých zakončenou ce-
loživotní drátěnou dlahou na lingvální 
straně od špičáku po špičák. Takový po-
hled na svět považuji za prohru orto-
dontické léčby a nerespektování princi-
pů přírody. Celoživotní drátěné retaine-
ry vlastně přiznávají nestabilní postave-
ní zubů jako cíl léčby.

Mrzí mne velmi malá pozornost vě-
novaná špičákovému vedení a ostat-
ním principům okluze v rámci každé 
ortodontické léčby. Z drtivé většiny pra-
cí zakončených ortodontistou je patr-
ná jakási nedůvěra k principům oklu-
ze, jak je znám osobně, pracuji s nimi 
a fungují. Fungují bez ohledu na hra-
nice, tedy i v USA nebo v České re-
publice. Fungují i mimo hranice obo-
rů, tedy i v ortodoncii, protetice anebo 
i v ortognátní chirurgii. Jedná se o to, 
že zuby musí být plánovány a posou-
vány tam, kde je chtějí svaly a klouby 
mít, nikoliv naopak. „Protože, pokud je 
sval a zub ve válce, vždy tento konflikt 
vyhraje sval“ (Sicher a kol.). Výsledek 
bude nestabilní a zuby budou mít ten-
denci cestovat.

Z vlastních zkušeností vím, že prin-
cipy okluze jsou jakási druhá stomato-
logická revoluce. Vzpomeňte si, jakou 
euforii jsme zažili, když k nám zavítala 
dentální hygiena s kyretami, mezizubní-
mi kartáčky a přednáškami dr. Jiřího Se-
delmayera. Vzpomeňte si, kolik procent 
obyvatel mělo a do dneška vlastně má 
index krvácivosti po sondáži, plak index 
a další markery zánětu dásní... Zname-
nalo to snad, že tak vysoké procento zá-
nětu je normální a že to tak ve svém te-
rapeutickém plánu chceme?

Na některých přednáškách se uvádí, 
že špičákové vedení má cca 25 % po-
pulace. (Spear, přímý spolupracovník 
dr. Kokiche seniora, skutečného a těžko 
nahraditelného guru moderní ortodon-
cie, uvádí oboustranné špičákové vede-
ní dokonce jen u 2,5 % populace). Mo-
hu jen dodat, že MI-CO skluz má více 
než 99 % populace. Nevidíte tam jis-
té paralely ve srovnání s dentální hygie-
nou uvedenou výše? 

Pevně věřím, že každý zubní lékař, 
který pozná principy okluze a pracuje 
s nimi, zažije takovou euforii a stabilitu 
výsledků, jakou před tím nezažil. Hovo-
řím-li o principech, myslím tím hlavně 
práci v „centric relation“ s přesností hro-
tu jehly a equilibraci (artikulaci chrupu 
v centriku) s přesností, kterou nejtenčí 
artikulační fólie dovolí (8 – 12 mikronů). 
Pokud tuto přesnost nedodržíte, princi-
py fungovat nebudou. Pokud tuto přes-
nost dodržíte, principy se vám odvděčí 
úžasnou stabilitou výsledků...

Ortodontista nebude potřebovat re-
tainery v takové míře jako dosud, im-
plantolog se přestane zabývat vysokým 
procentem odhojení (nebude-li pou-
žívat „no name“ implantáty), protetik 
bude mít celoživotní stabilitu náhrad 
bez abfrakcí, ortognátní stomatochi-
rurg sníží procento nekróz kloubní hla-
vice a anatom změní názor na resorp-
ci a apozici alveolárního výběžku po 
ukončení růstu čelistí. Ale to už by vy-
dalo na celodenní přednášku... 

Ortodoncii dospělých vnímám ja-
ko terapii postavení zubů, kdy posun 
v orálním nebo vestibulárním směru je 
maximálně v řádu desetin milimetrů, te-
dy šíře skloviny v rámci úzkého korido-
ru vymezeného svaly (na rozdíl od po-
sunu zubů ve směru meziálním, distál-
ním, rostrálním a kaudálním). Zuby pa-
cienta mohou být stabilní v jakékoliv 
třídě dle Angleho klasifikace a v rám-
ci jejich stability se stává přesun z ji-
né třídy za každou cenu do I. třídy dle 

Angleho léčbou přehnanou – „overtre-
atment“. Dlahování zubů celoživotním 
drátěným retainerem bych požadoval 
pouze u pacientů s oslabeným paro-
dontem anebo u extrémních případů po 
ortognátních operacích, nikoliv však ja-
ko cíl každé terapie.

Smutnou skutečností je fakt, že ně-
které moderní učebnice ortodoncie za-
řazují terapii okluze nadále do psycho-
somatických kategorií a její význam ra-
ději devalvují.

Ortodontistu vnímám jako kolegu 
otevřeného k dialogu v rámci dílčí spo-
lupráce v týmu při kompletním restau-
rativním ošetřování pacientů.

MUDr. Milan Mach
parodontolog, Praha
neodent@seznam.cz

Doporučená literatura 
●● Sicher H. The temporomandibular 

joint. 1964.
●● Dawson Pe. Functional occlusion, 

from TMJ to smile design. 2007.
●● Fradeani M. Esthetic rehabilitation in 

fixed prosthodontics I, II. 2008.
●● Girardot RA. Goals directed 

orthodontics. 2013.
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PRáCe ZUBNíHO LÉKAře  
Se MUSí DĚLAT TAKÉ SRDCeM

reklamní prezentace

MUDr. Petra Žmolíková vystudovala 
Lékařskou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci, obor 
stomatologie. Dnes je doma 
v Krnově, kde již více jak pět 
let provozuje soukromou praxi 
PeTRA dental, s. r. o. Praxi převzala 
po MUDr. F. Šlímovi, který, jak 
paní doktorka Žmolíková přiznává, 
výrazně ovlivnil její práci se 
zdravotnickou dokumentací.

Paní doktorko, pocházíte z Jeseníků, 
jak jste se k práci zubního lékaře 
v Krnově dostala?

Po dostudování jsem hledala zaměst-
nání u zkušeného lékaře, kde bych zís-
kala potřebnou praxi. Chtěla jsem zůstat 
v Olomouci, ale práci jsem si nakonec 
našla v Šumperku. Po třech letech jsem 
získala zkušenosti a toužila jsem po 
vlastní praxi. Vzhledem k tomu, že by-
lo téměř nemožné získat novou smlou-
vu s pojišťovnou, hledala jsem možnost 
ambulanci převzít po jiném lékaři. Říze-
ním osudu jsem se dostala až do Krno-
va, kde jsem kromě mé spolužačky ni-
koho neznala. Nyní jsem ráda, že ži-
ji a pracuji zde. Mám to blízko k rodi-
čům a menší město, jako je Krnov, mám 
opravdu ráda. 

Jaké jsou vaše zkušenosti 
s podnikáním ve stomatologii?

Vyzkoušela jsem si práci jak samo-
statnou, tak práci s druhou lékařkou 
v ambulanci. Musím říci, že ráda pomo-
hu začínajícím kolegům a i oni pomá-
hají mně. Vnímám však, že samostatná 
praxe je touhou téměř každého zubního 
lékaře, a tak k tomu i přistupuji. Aktuál-
ně zahajuji spolupráci s mladým léka-
řem, který v naší ordinaci stráví spolu se 
mnou několik měsíců. 

Vaše ordinace je moderní nejen svým 
vybavením, ale i přístupem k vedení 
zdravotnické dokumentace...

Když jsem pracovala v Šumperku, 
zdravotnickou dokumentaci jsme ved-
li výhradně v papírové formě. S počíta-
čem (PC) jsem tou dobou prakticky vů-
bec nepracovala. Když jsem přišla do 
Krnova, vše bylo naopak v PC v progra-
mu DENTIST+, a popravdě, byl to pro 
mě oříšek se vše naučit. Nyní jsem ráda, 
že byl pan doktor tak pokrokový. Prá-
ci s dokumentací jsem následně rozšíři-

la o modul eParafa, který mi umožňuje 
prakticky odstranit papírovou kartotéku. 
Není důvod dělat věci napůl. 

Rozumím tomu správně, že šetříte 
čas, peníze i prostor a zároveň je vše 
legislativně v pořádku? 

Přesně tak. Baví mě, že papíru uby-
lo. Do papírových karet ukládám jen 
napřílad laboratorní štítky nebo pode-
psaná prohlášení pacientů. Vše ostatní 
máme v PC. Revizní lékaři to akceptují, 
mně ubyla práce s tiskem a zakládáním. 
K tomu šetřím za papír, tonery či náku-
py stále nových kartoték. 

Vypadá to ideálně. Kde jsou z vašeho 
pohledu slabá místa?

Se systémem DENTIST+ a s modulem 
eParafa jsem moc spokojena. Je to ale 
jako se vším. Občas se něco zadrhne. 
Servis však funguje bezvadně a drobné 

komplikace, které občas přijdou, jsou 
vždy okamžitě vyřešeny. 

Co plánujete  
do budoucna?

Nyní plánujeme inovovat naše webo-
vé stránky a umožnit našim pacientům 
elektronické objednávání. Pomůže to 
jak pacientům, tak také sestřičce, neboť 
zvedat telefony a být dvěma lékařům 
k dispozici je opravdu náročné. 

Kam podle vás směřuje  
obor zubního lékařství? 

Dnešní mladý lékař je mnohem dra-
vější. Přála bych si, aby i přes tuto dra-
vost byla práce zubního lékaře vykoná-
vána vždy i srdcem. Zkrátka vždy mys-
let v první řadě na pacienta. 

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

MUDr. Petra Žmolíková ze soukromé praxe PETRA dental, s. r. o., v Krnově.

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

Moji pacienti už nezmeškají 
objednaný termín!

Starám se o ně já a DENTIST+.
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VýZVA SKZL MLADýM 
ČeSKýM ZUBNíM LÉKAřůM

odborné akce

Slovenský KONGReS MLADýCH 
ZUBNýCH LeKáROV 2017 nabízí 
možnost aktivní účasti. 

Hlavní organizátor a předsedají-
cí Kongresu mladých zubných lekárov 
(KMZL) MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., 
MPH, a Slovenská komora zubných le-
károv (SKZL) nás požádali, abychom 
vás informovali o možnosti přihlásit 
se s přednáškou jako lektoři XI. KMZL 
v Senci, kde se tato odborná akce bude 
konat 10. a 11. února 2017. 

Zájemci, kteří ještě nedovršili věku 
35 let, mohou – nejpozději do 30. října 
2016 – zaslat abstrakty s uvedením ča-
sového rozsahu prezentace na e-mail: 
dholly@chello.sk.

Zde obdrží nejen všechny potřeb-
né informace ke kongresu, ale i zprá-
vu o tom, zda jejich odborná přednáš-
ka bude do programu KMZL zařazena. 

Program kongresu a přihláška k účas-
ti budou poté zveřejněny na stránkách 
SKZL www.skzl.sk.

Redakce

Slovenští organizátoři srdečně zvou české kolegy k aktivní i pasivní účasti na Kongresu 
mladých zubných lekárov 2017, který každoročně hostí na dvě stovky návštěvníků. Na 
fotografii vlevo jsou dva čeští přednášející z letošního únorového KMZL MUDr. Milan 
Tomka, Ph.D., a MDDr. Radovan Žižka. Na druhém snímku ze společenského večera 
zpestřeného masopustními maskami jsou zleva předsedající kongresu MUDr. Dušan 
Hollý, Ph.D., MPH, exprezident SKZL MUDr. Ján Gašič a současný prezident SKZL 
MUDr. Igor Moravčík.

Akreditovaný
kvalifi kační kurz:

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 17. 1. 2017 – 6. 9. 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

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:

NOVINKA
autokláv E9 NEXT
123.900,- Kč vč. DPH

Příslušenství k autoklávům a doplňky

North-Dent s.r.o.
SNP 2389/4
400 11  Ústí nad Labem

tel.: + 420 475 622 400
mob: + 420 608 330 801

e-mail: info@north-dent.cz

Výhodné zaváděcí ceny do konce roku 2016

Aquadist

Aquafiltr

EUROSEAL
Svářečka sterilizačních folií 

Sterilizační folie 

Ústenky

Helix - test

Pacientní roušky 
v rolích

Pacientní roušky 
skládané

Jednorázové savky

Kelímky

Bližší informace:
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odborné akce

9. VýROČNí KONGReS ČADe PODTRHNUL 
VýZNAM INTeRDISCIPLINáRNí SPOLUPRáCe

V sobotu 4. 6. 2016 proběhl 
v příjemných prostorách 
kongresového centra Ústavu 
molekulární genetiky AV ČR v Praze 
v pořadí již 9. výroční kongres České 
akademie dentální estetiky (ČADe). 
Tématem bylo „estetické řešení 
ageneze a ztráty zubu úrazem“. 
I s ohledem na dva vynikající 
přednášející se přednášky nesly 
v duchu interdisciplinární spolupráce. 
Oba přednášející byli ortodontisté.

Jako první vystoupil MUDr. Ivo Ma-
rek, Ph.D., (ČR) a svým příspěvkem 
poukázal na nelehkou práci při řešení 
mnohočetných agenezí. Pěknými ka-
zuistikami demonstroval potřebu kom-
plexní přípravy a mezioborovou spolu-
práci při řešení těchto případů. Dále se 

ve svém bloku věnoval problematice ře-
šení ageneze horních postranních řezá-
ků. S ohledem na své letité zkušenosti 
konstatoval, že pokud je možnost mezi-
alizovat horní špičáky na místo horních 
postranních řezáků, volí dnes raději tuto 
variantu než implantaci v místě nezalo-
ženého postranního řezáku. Důvodem 
je dlouhodobost dosaženého estetické-
ho výsledku.

V následujících blocích převzal slo-
vo Vincent O. Kokich jr., DMD, MSD, 
(USA) a plynule navázal na dr. I. Marka. 
Opět byla zdůrazněna potřeba pláno-
vání včetně set-up výchozích modelů. 
Představil nesčetně výborných kazuis-
tik, ve kterých byla opět vyzdvižena in-
terdisciplinární spolupráce a individu-
ální přístup. Zajímavé byly především 
případy, kdy se kombinovala protetika 

s ortodoncií. Nezbývá než konstatovat, 
že dr. Vincent Kokich jr. úspěšně navá-
zal na odkaz svého otce, který byl inspi-
rací pro nejednoho ortodontistu.

Závěrem bych chtěl říci, že to by-
la příjemně strávená sobota. Dozvědě-
li jsme se plno podnětných informací 
a mohli jsme se o ně podělit se svými 
kolegy – kamarády. 

Příští rok se můžeme těšit na kulatý 
10. výroční kongres ČADe, který se bu-
de konat opět první červnovou sobotu, 
tedy 3. 6. 2017. S tématem „Dentál-
ní estetika prostřednictvím moderních 
technologií“ se poohlédneme zpět, jak 
se využití moderních technologií změ-
nilo v posledních deseti letech.

Za výbor ČADE
MUDr. Martin Šrytr

Poradenství

Svetlotechnický

Realizace

Servis

CACAN CZ, s.r.o. Tel. 602102093, info@cacan.cz, www.cacan.cz

Využijte našich zkušeností

k vytvorení optimálních

pracovních podmínek.

Zdarma Vám zpracujeme

svetlotechnický projekt.

Namontovali jsme již stovky 

svítidel. Namontujeme i Vaše.

Staráme se o více než 2 000

svítidel. Se svítidlem dostanete

i desetiletími proverený servis.

Propracovaná sdělení na 9. výročním 
kongresu ČADE přednesli dva významní 
odborníci (zleva) Vincent O. Kokich jr., 
DMD, MSD, a MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Fotografie symbolizující téma 
interdisciplinární spolupráce – vlevo je 
MUDr. Jan Streblov, člen výboru ČADE, 
a vpravo MUDr. Jiří Petr, předseda 
České ortodontické společnosti.

MUDr. Martin Šrytr (vlevo), toho času 
prezident elect ČADE, se zahraničním 
hostem a přednášejícím Vincentem 
O. Kokichem jr., DMD, MSD.
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zastoupení pro ČR a SR

k trend s.r.o.
www.ktrend.cz, info@ktrend.cz

mobil: +420 773 678 878

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice 
Olomouc vypisují výběrové řízení na obsazení 
3 školicích míst na ortodontickém oddělení 
Kliniky zubního lékařství pro přípravu ke 
specializaci v oboru ortodoncie.

Požadavky: 
• minimálně jeden rok praxe v zubním lékařství
•  zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona 

č. 95/2004 Sb., v platném znění

Školicí místa budou spojena s úvazkem pro Fakultní 
nemocnici Olomouc v rozsahu 0,50 na dobu určitou tří 
let – nejdéle do složení specializační zkoušky.

Termín nástupu dle dohody.
Písemné žádosti s fotokopiemi dokladů o dosažené 
kvalifikaci, profesním životopisem včetně přehledu 
o průběhu předchozí odborné praxe a výpisem z rejstříku 
trestů přijímá Personální úsek Fakultní nemocnice 
Olomouc, Mgr. Michaela Natálie Konečná, 
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, 
e-mail: michaelanatalie.konecna@fnol.cz, 
nejpozději do 4 týdnů po zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách a časopise LKS České stomatologické komory 
(předpokládané zveřejnění říjen 2016).

Pro více informací nás kontaktujte:

www.krbec.cz, info@krbec.cz
telefon: +420 377 22 33 80
mobil:   +420 777 22 33 80
Zpracujeme Vám nezávazné cenové nabídky. 

N
EW

N
EW

 
Harmony 2NEO

Kvalita a spolehlivost do vaší ordinace

Medical Trade s.r.o.
Křeslická 1, 101 00 Praha 10, e-mail: info@medicaltrade.cz, 

tel: +420 272 765 043, +420 722 916 250

w w w. m e d i c a l t r a d e . c z

stomadent neo2.indd   1 19.09.16   16:00
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POHLeD ZA KULISy NA FAKULTĚ ZUBNíHO 
LÉKAřSTVí UNIVeRZITy MALMö

odborné akce

Výuka stomatologie v evropě je tak 
rozdílná, jako jsou státy, v nichž 
se vyučuje... Tereziánská medicína 
dodnes úplně nevymizela – spousta 
učení zpaměti, málo praktických 
hodin. Ve Skandinávii je to již delší 
dobu o hodně jinak než kdekoliv 
jinde. Malá skupinka českých zubních 
lékařů měla nedávno příležitost 
navštívit Fakultu zubního lékařství na 
univerzitě ve švédském Malmö. 

Přijetí bylo srdečné, už nás ani nepře-
kvapilo, že se konverzace odehrávala 
na úrovni křestních jmen. Naši hostite-
lé, jednalo se o profesory a ředitele kli-
niky, byli ochotni s námi strávit i přesča-
sy. Až později jsme pochopili: jejich vy-
tížení se odvíjelo hlavně na poli výzku-
mu a managementu a manažeři neznají 
úřední hodiny...

Překvapení. Na všech poschodích 
moderní, ale nepřetechnizované klini-
ky se „vyučuje“ ve skupinkách a bez 
docentů. Na první pohled nevídaný 
systém – a přirozená skepse mi nuti-
la otázku: jak tohle asi končí? Ale tak 
nová tato metoda výuky zase není. Ali-
lodidaktio, jak se tento způsob výuky 
jmenuje, je starý a osvědčený. Podle 
příkladu předků se takto vyučovalo už 
v antickém Řecku a v polovině devate-
náctého století znovu – i když ne zrov-
na na stomatologických fakultách. Teh-
dy totiž chyběli v Řecku učitelé, a tak 
se základní výuka přenesla do kompe-
tence žáků.  

Tak je tomu nyní i v Malmö. Zdravý 
konkurenční boj, přirozená snaha být 
lepší dělá v rámci skupinové dynami-
ky divy. Studenti si připravují, upravu-
jí a opravují příspěvky mezi sebou. Tak-
řka jako vedlejší produkt se tak vyučuje 
organizatorika a systematika. Připadali 
jsme si trochu jako v sci-fi.

Času na vyptávání bylo pomálu a ne-
byl během prohlídky ani plánován. 
Ostatně jsme nechtěli studenty v jejich 
disputaci rušit. Využili jsme tedy pole-
dní přestávky v – na naše poměry – lu-
xusní studentské kantýně. Na rozsáh-
lém bufetu se nabízely gastronomické 
delikatesy samoobslužným systémem 
a nechybělo ani víno, takže další ma-
lý šok, který se ale dal ledabyle přežít.

Odpoledního náhledu do organiza-
ce kliniky, která je finančně takřka so-
běstačná, se ujal věhlasný profesor, zá-
roveň brilantní showman a akvizitor fi-

nančních pramenů. Svou show začal: 
„I am just Goran and call me Goran...“  
Náš doprovod od firmy TePe musel 
uznat, že mají ve své strategii mezeru 
– ještě nejsou partnerem ani sponzorem 
kliniky v Malmö, ale jsem přesvědčen, 
že tomu co nevidět tak bude. 

Resumé. Spolupráce externích orga-
nizací a podniků se odehrává hlavně 
na vědecké úrovni. Prestiž kliniky po-
máhá mladým firmám nebo inovativ-
ním metodám či produktům prorazit na 
trh. Goran byl vlastně manažer, aniž by 
ztratil kontakt s výukou a zubní praxí. 
Klobouk dolů.  

Naše krátká, ale co do náplně a do-
jmů nabitá návštěva v Malmö, stála za 
to. Třešničkou na dortu byla exkurze do 
hypermoderní továrny zubních hygie-
nických pomůcek ve světoznámé firmě 
TePe.

dr. Jiří W. Pollak

Z výukového pracoviště 
Fakulty zubního lékařství na 
univerzitě v Malmö. Způsob 
výuky, alilodidaktio, je pro 
našince neobvyklý.

Vhozená rukavice periimplantitis
Malý krok s výrazným výsledkem
SilverPlug čepy pro utěsnění šroubových děr abutmentu a korunek
znamenají minimální investici, která přináší dalekosáhlý benefi t pacientům a
chrání dlouhodobé výsledky vaší práce. Malý krok, který dělá ten velký „rozdíl“: šetří čas 
a peníze a přináší radikální zlepšení klinických výsledků. Patříte také k praxím, kde se 
periimplantitis nevyskytuje? 
Pak můžete tuto informaci zapomenout!

Dezinfekce implantátu Dezinfekce abutmentu Měření Stříhání/Řezání Vložení SilverPlug na místě Utěsnění kompozitem

1 2 3 4 5 6 7

exklusivní distributor: 
Biomed Praha s.r.o
+420 246 083 280
www.biomed-praha.cz

POZOR, hozená rukavice periimplantitidě!
Malý krok s výrazným výsledkem

SilverPlug – speciální čepy pro vyplnění šroubových otvorů abutmentu a korunek 
znamenají pro Vás minimální investici, která přináší významný benefit pacientům a 
dlouhodobě chrání výsledky Vaší práce. 
SilverPlug – produkt vhodný pro všechny implantologické systémy.

Chcete patřit ke stomatologickým praxím, 
kde se periimplantitida nevyskytuje ?
Tak nás co nejdříve kontaktujte, těšíme se na spolupráci !
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www.biomed-praha.cz
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Z 27. VýROČNíHO KONGReSU 
eVROPSKÉ SPOLeČNOSTI 
ZUBNí eRGONOMIe

odborné akce

Ve dnech 17. a 18. 6. 2016 proběhl 
27. výroční kongres evropské 
společnosti zubní ergonomie 
(eSDe – european Society of Dental 
ergonomics).

Evropská společnost zubní ergono-
mie je nezávislou odbornou společností 
zaměřenou na rozvoj všech aspektů er-
gonomie v zubních praxích, na univer-
zitách a ve vývoji prováděném firmami. 
Založena byla v roce 1987 v německém 
Kirchenu. Zabývá se sběrem, vyhodno-
cováním, aplikací a distribucí ergono-
mických poznatků v zubním lékařství, 
zejména metodami práce, vývojem no-
vých technologií a vybavení, informač-
ními a komunikačními technologiemi, 
hygienou, organizací, managementem 
a řízením kvality. Každoročně pořádá 
kongres v některé z evropských zemí, 
kde jsou diskutována konkrétní ergono-
mická témata, nové poznatky a jejich 
zařazení do zubních praxí a výuky stu-
dentů zubního lékařství. Za roční člen-
ský poplatek, který činí 80 EUR, získává 
člen ESDE aktuální informace o ergono-
mii v zubním lékařství a slevu na po-
platek za účast na kongresu. Preziden-
tem společnosti je v současné době dr. 
Werner Betz z Německa. Toho času má 
ESDE dva členy z ČR, a to MUDr. Zdeň-
ku Šustovou, Ph.D., a MUDr. Martina 
Kapitána, Ph.D.

Letošní kongres se konal ve Wrocła-
wi, metropoli polského Dolnoslezského 
vojvodství. Organizaci zajišťovala Pol-
ská společnost zubní ergonomie. Kon-
gres navštívilo 70 účastníků ze 14 zemí, 
kteří vyslechli celkem 17 přednášek au-
torů z 8 zemí. Hlavním tématem kon-
gresu byl tzv. workflow v zubní praxi, 
dále zazněly přednášky o muskuloske-
letálních poruchách a jejich vyšetřová-
ní a o přístrojovém a programovém vy-
bavení zubní praxe. 

Ukázalo se, že workflow zahrnuje řa-
du oblastí, od celkového konceptu pra-
xe, rozvržení ordinace, designu nábyt-

ku, přes organizaci pracovních procesů 
a úkolů jednotlivých členů dentálního 
týmu, přípravu pracoviště, specifika prá-
ce s použitím zvětšovacích pomůcek, 
psychologii členů dentálního týmu, až 
po komunikaci s dospělými a dětskými 
pacienty. Zdůrazněn byl zejména vý-
znam organizace a řízení práce.

Moje účast na kongresu byla aktivní 
v podobě přednášky Kapitán M, Šusto-
vá Z, Pilbauerová N, Machač S: Hod-
nocení muskuloskeletálních poruch 
u zubních lékařů Stomatologické kliniky 
LF UK a FN v Hradci Králové. Přednáš-
ka vyvolala bohatou diskusi, v níž se po-
sluchači dotazovali na detaily metodiky 
a využití výsledků. To spočívá zejména 
v záchytu časných fází onemocnění po-
hybového aparátu, která jsou mezi zub-
ními lékaři bohužel velmi častá.

ergonomie se dotýká téměř všech 
oblastí zubního lékařství. Zubní léka-
ři, aniž si to možná vždy uvědomují, 
se s ní denně setkávají. Kongresy eSDe 
jsou velmi dobrou příležitostí pro se-
tkávání odborníků angažujících se v té-
to oblasti, studentů zubního lékařství 
a zástupců průmyslu, kteří si zde mo-
hou vyměnit svoje znalosti a zkušenosti 
v zájmu zkvalitnění své práce.

Práce byla podpořena programem 
PRVOUK P37/13.

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK

a FN v Hradci Králové

Pozvánka na koncert:

PAROLeT ZNOVU 
HRAJe V LISTOPADU

Všechny fanoušky naší 
„doktorské“ beatové skupiny 
zveme na koncert PAROLeT LIVe 
– TAK TeDy JeŠTĚ 1x. Těšíme se 
na vás v sobotu 12. 11. 2016 od 
20.00 hod. v klubu Buena Vista 
v Plzni (ul. Kollárova 20).

MUDr. Rudolf Jakl



S 90 LKS 10/2016

právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řehákováPRáVNí 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 době 16.00 – 18.00 hod.
Ing. Alena řeháková
na tel.: 222 592 419 nebo osobně 
na adrese Jeseniova 81, Praha 3

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

Otiskovací hmotu Sildent rozhodně
doporučuji. Funguje, je přesná

a dobře se mi s ní pracuje.

Jsem opravdu spokojený.

MDDr. Ondřej Kříž
Brno

Vyzkoušejte kvalitní A-silikon
za cenu C-silikonu

10 ks 

„1350,-
vč. DPH

AKCE

pro
 zu

bní o
rd

inace

V roce 2015 jsem zdanil i starobní 
důchod, protože příjem z podnikání 
přesáhl 840 000 Kč. Slyšel jsem, 
že zdanění starobního důchodu je 
zrušené. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Pracujícím a podni-
kajícím důchodcům, jejichž roční součet 
příjmů ze závislé činnosti a dílčích zá-
kladů daně z podnikání a nájmu přesáh-
ne 840 000 Kč, se nově již nebude danit 
starobní důchod. Ústavní soud zrušil § 4 
odst. 3 zákona o daních z příjmů, který 
zakládal zdanění pravidelně vyplácené-
ho důchodu u poplatníka, jehož součet 
příjmů podle § 6 (příjem ze závislé čin-
nosti) a dílčích základů daně podle § 7 
(příjem z podnikání) a § 9 (příjem z ná-
jmu) přesáhne ve zdaňovacím období li-
mit 840 000 Kč. Zdanění důchodu lidem, 
kteří si vydělají více než 840 000 Kč roč-
ně, je podle soudců ÚS diskriminační. 
S ohledem na zrušení ustanovení v průbě-
hu zdaňovacího období ÚS uvádí, že usta-
novení bude neaplikovatelné na celé zda-
ňovací období roku 2016.

Nejsem ve smluvním vztahu 
s žádnou zdravotní pojišťovnou. 
Mohu vystavit pacientovi recept? 
A budou léčivé přípravky, které 
předepíšu, hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění?

Poskytovatel, který není ve smluv-
ním vztahu se zdravotní pojišťovnou, 
samozřejmě může předepisovat léčivé 
přípravky. Na oprávnění vystavovat re-
cepty nemá smluvní vztah se zdravotní 
pojišťovnou žádný vliv. Pokud však jde 
o úhradu, platí, že léčivé přípravky pře-
depsané nesmluvním poskytovatelem 
nejsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění; pacient takové léčivé příprav-
ky musí zaplatit sám. Jedinou výjimkou 
je situace, kdy by léčivý přípravek byl 
předepsán při poskytování neodklad-
né péče. V takovém případě zdravotní 
pojišťovna léčivý přípravek předepsaný 
nesmluvním lékařem uhradí.
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připravujeme

fotoúsměv

PILOTNí STUDIe NA TÉMA CeLKOVÉ ROZŠTĚPy 

Lidská fantazie je bezbřehá, zručnost 
a trpělivost některých „vyvolených“ ob-
divuhodná – jak dokládá snímek, který 
nám zaslal MUDr. Ivan Blažek z Třebíče:

„Dort v naprosto přesném anatomic-
kém modelu zubu zhotovila naše paci-
entka jako narozeninový dárek. Byl vy-
nikající a neměl jediný kaz!“

Sladký pozdrav jsme pro toto vydání 
LKS vybrali záměrně – jako symbolický 
dárek pro všechny členy Komory k ne-
dávným oslavám 25. výročí založení je-
jich stavovské organizace. 

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

Žitomírská 26, Praha
tel.: 777 84 85 84

dentika@dentika.cz
www.dentika.cz

Zirkonová korunka (mezičlen)
metodou CAD/CAM

za 2.300 Kč (1.950 Kč)

Celokeramická korunka

za 2.200 Kč

Dentika, s. r. o.
zubní laboratoř  
zaměřená na  
keramiku

Zubní laboratoř DENTIKA

Doprava po celé České republice

Moderní stomatologická klinika 
v Praze 5-Smíchov

PŘIJME 
DO SVÉHO TÝMU

na plný/částečný úvazek 

ZUBNÍHO 
LÉKAŘE/LÉKAŘKU

i absolventa.

Nadstandardní platové ohodnocení 
a především možnost profesního růstu 

pod vedením zkušených lékařů.

Své CV prosím zasílejte 
na e-mail: studenik@smille.cz 

www.smille.eu

DENTAL CLINIC

Dítě s celkovým rozštěpem podstu-
puje v prvním roce života dvě základní 
operace – rekonstrukci rtu a rekonstruk-
ci patra. V původním sdělení Změna ší-
ře rozštěpové štěrbiny u dětí s jedno-
stranným celkovým rozštěpem v obdo-
bí mezi rekonstrukcí rtu a patra brněn-
ští autoři Olga Košková, Jitka Vokurko-
vá, Juraj Abelovský, Jan Vokurka, Petra 

Dorociaková, Ivana Halačková pro LKS 
zpracovali výsledky pilotní studie, je-
jímž cílem bylo porovnat postavení al-
veolárních segmentů a změnu šíře roz-
štěpové štěrbiny v období mezi čas-
nou operací rtu v prvním měsíci života 
a operací patra v půl roce věku u dětí 
s celkovým jednostranným rozštěpem 
rtu a patra.
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SLAVNOSTNí VeČeR ČSK 
V OBeCNíM DOMĚ
Přes tisíc zubních lékařek a lékařů 
s doprovodem a další vzácní hosté navštívili 
slavnostní Společenský večer ke komorové 
„pětadvacítce“. Třeba se tu i vy najdete...



Fascinující primární 
           stabilita a inovace 
                 spojena s ověřeností.  
                  Nový kónický implantát.

V kombinaci s:

Jaký implantát by jste zvolili vy? Pro Vás nebo Vaše blízké?

Nabídněte ve Vaší praxi pacientům stejný standard, ověřené a funkční 
technologie s dlouhodobou úspěšností 99,4% a 60letou tradicí.

• Rychlé ošetření s dokonalou estetikou a minimálním zatížením
• Vyvážený poměr ceny a kvality s doživotní zárukou Liftime Plus

Implantát vyrobený pro excelentní primární stabilitu díky kónickému 
tvaru a spojení průkopnických technologií unikátního materiálu a 
povrchu implantátu s nejkratší dobou hojení pro maximální míru 
úspěšnosti a prediktabilitu. Doplněný rozmanitými možnostmi 
konvenční nebo digitální CADCAM protetiky. 

Vsaďte na Švýcarskou preciznost a využijte skvělých výhod, které 
Straumann nabízí. Děláme vždy něco navíc.
Více informací na www.straumann.cz, emailu: info.cz@straumann.com
telefonu: +420 284 094 654



 

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 724 873 750, info@dentis-implant.com 
www.facebook.com/dentis.implantaty  |  www.dentis–implant.com

Partner č. 1 v zubní implantologii

DENTIS V ČÍSLECH!

97 %
úspěšnost
ve všech

indikacích

přes

10 000
položek
skladem

11
 let na ČR
a sR tRhu

cena
chiRuRgické
sady již od

36 300 KČ
vČ. dph

přes

300
aktivních
uživatelů

(ČR&sR)

používáno v

70
zemích světa

4 000 000 
pRodaných
implantátů

25 %
pRůměRný
meziRoČní

Růst

20
implantátů

zdaRma
k chiRuRgické

sadě

cena za
implantát

již od 
1 900 KČ

vČ.dph

15 %
z příjmů dáváme
zpět do výzkumu

a vývoje
doživotní 
záRuka na 
implantáty

pRůměR
nejužší
fixtuRy

2 mm

pRůměR
nejšiRší
fixtuRy

8 mm

doRuČení
po pRaze do

30 mINuT

doRuČení
po ČR do

24 HoDIN

doRuČení
po sR do

48 HoDIN

zákaznický 
seRvis

24/7/365

JSmE ŘEŠENÍ! JSmE DENTIS!


