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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
14. – 15. 10. 2016

Standardně strukturovaný 
program obsahoval informace za 
uplynulé období, o plánovaných 
událostech a zprávy o činnosti 
orgánů ČSK. Část zasedání byla 
věnována dokončení materiálů pro 
66. jednání sněmu ČSK.
Podrobné informace určené 
výhradně členům ČSK jsou 
zveřejněny na www. dent.cz  
(Pro členy/Jednání představenstva).
Na základě říjnového zasedání jsme 
ve spolupráci s viceprezidentem ČSK 
MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., 
zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

●● Protestní akce „Klapačka“. Jak 
jsme již uvedli v minulém LKS  
č. 10/2016, ČSK seznámila sdělovací 
prostředky s připravovaným 
programem „zubařské neposlušnosti“ 
nazvaným akce Klapačka na tiskové 
konferenci konané 19. 9. Cílem akce 
je vzbudit zájem politiků i veřejnosti 
o problematiku zubního lékařství bez 
zásadního ohrožení pacientů. Koncem 
října rozeslala ČSK informační 
dopis spolu s plastovou figurkou 
„klapačky“ politické reprezentaci ČR. 
Konkretizace kroků zubních lékařů 
v rámci akce Klapačka je součástí 
programu listopadového 66. jednání 
sněmu ČSK.

●● Legislativa a jednání ČSK. 
 ● SÚJB – Návrh novely vyhlášky 

o ionizujícím zařízení. Dne 27. 9. 
se zúčastnil doc. J. Zemen jednání 
pracovní skupiny pro lékařské 
ozáření. V návrhu novely vyhlášky 
o ionizujícím zařízení byly zařazeny 
intraorální RTG a OPG mezi 
jednoduché zdroje ionizujícího 
záření. Novela přináší i řadu 
zjednodušení – nebude nutná zkouška 
z radiologie, ale pouze proškolení 
1x za 5 let, kontrola stability záření 
technikem bude postačovat 1x za 
3 roky. Ještě probíhá jednání, které 
má vyřešit, zda zubní CT a 3D OPG 
(oficiálním názvem CBCT) patří 
nebo nepatří mezi významné zdroje 
ionizujícího záření. Nejasnosti 
způsobuje právě terminologie, kdy 
pojmem CBCT jsou označovány 
i přístroje fungující sice na stejném 
principu, ale určené pro jiné obory 
(např. ortopedie), kde se používají 
nesrovnatelně vyšší dávky záření.

 ● Dne 24. 9. se zúčastnili dr. 
P. Chrz a dr. R. Houba slavnostního 
shromáždění k 25. výročí založení 
České lékárnické komory v Karolinu.

 ● Dne 12. 10. se zúčastnili dr. P. Chrz 
a dr. R. Houba porady revizních lékařů 
ZP MV ČR, kterou vedl dr. J. Jandl.
●● Sněmy OSK. Na oblastech se 

uskuteční podzimní sněmy OSK, 

některých se zúčastní jednotliví 
členové představenstva ČSK.  
●● Vědecká rada ČSK. MUDr. Jiří Petr 

rezignoval na funkci člena Vědecké 
rady ČSK. Na jeho návrh jmenovalo 
představenstvo ČSK členkou vědecké 
rady ČSK MUDr. Evu Šrámkovou, 
předsedkyni České ortodontické 
společnosti.
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. 
M. Kraus Kozumplíková, o činnosti 
čestné rady dr. L. Liberda. 
●● Zahraniční činnost. 
 ● Přehled o činnostech, 12 zprávách 

a dotaznících ze CED, FDI a CECDO 
připravil doc. J. Zemen. 

 ● Slovenské dentální dny se konaly ve 
dnech 7. – 8. 10. v Šamoríně- Čilistově, 
za ČSK se zúčastnili dr. P. Chrz, 
dr. J. Banková a dr. M. Kraus 
Kozumplíková.
●● Vzdělávání. Představenstvo 

projednávalo žádosti podané VS ČSK 
týkající se Osvědčení odbornosti 
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. Projednáno bylo 
organizační zajištění kongresu Pražské 
dentální dny 2017.
●● Nové webové stránky ČSK.  

Jsou po technické stránce připravené, 
finálně se ladí obsah webu před jeho 
spuštěním.

Představenstvo ČSK se průběžně věnuje 
provozním detailům v souvislosti s novým 
řádem celoživotního vzdělávání, který 
nabývá účinnosti 1. 1. 2017 a klade důraz na 
zkvalitnění vzdělávacího systému Komory. 
Věnujte prosím pozornost důležité informaci 
na protější straně 231. (Fotografie je 
z praktického kursu Kofferdamové techniky, 
který pro VS ČSK vede MUDr. Jiří Škrdlant.)

MOŽNOST ZVeřeJNIT NA weBU ČSK 
INFORMACI O ReGISTRACI NOVýCH PACIeNTů 
Připomínáme zubním lékařům možnost využít jednu ze služeb komplexního 
servisu, který svým členům ČSK zdarma poskytuje.

Nabízíme možnost zveřejnit ve veřejné části webových stránek ČSK 
informace o tom, že vaše zdravotnické zařízení registruje nové pacienty 
a s jakými zdravotními pojišťovnami máte uzavřenu smlouvu.

Zájemci o tuto službu vyplní formulář „Oznámení o registraci nových 
pacientů“, který naleznou na www.dent.cz (Pro členy/Registrace nových 
pacientů – Zveřejnění informací na www.dent.cz – Formulář) a zašlou jej do 
Kanceláře ČSK (e-mailem na: seznamclenu@dent.cz nebo poštou na adresu 
ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2).

Pokud již nabídka není aktuální, je možné ji kdykoliv zrušit, a to buď 
telefonicky na čísle +420 234 709 634, nebo písemně (e-mailem, poštou – 
viz výše). Opravu v seznamu provede Kancelář ČSK do druhého dne.

Z důvodu ochrany údajů je nezbytné, aby zaměstnanec Kanceláře ČSK ověřil 
v případě pochybností správnost informací a žadatele.

Kancelář ČSK
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ZáKLADNí A ROZŠířeNá ODBORNá 
PříPRAVA A JeJí DOKONČeNí PODLe 
STáVAJíCíCH PřeDPISů

z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 14. 10. 2016

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

Kontrolovali jsme plnění rozpočtu 
centra ČSK za měsíce 1–8/2016. Zhod-
notili jsme i činnost oblastí – zasílání 
zápisů z jednání představenstev OSK, 
RK OSK i ČR OSK. Bohužel se opět při 
projednávání stížností velmi protahují 
a tím i nedodržují správní termíny, bo-
hužel neustále ve stejných oblastech – 
Zlín a Praha 1. Z několika oblastí opět 
za celý rok nedorazil ani jeden zápis ze 
žádného jednání. Jak už jsme konstato-
vali v září, lze přínos referentek pro RK 
a ČR OSK hodnotit kladně (projekt Ad-
ministrativa pro disciplinární řízení, kte-
rý byl zahájen od 1. 5. 2016). RK ČSK 
tak zbývá více času na řešení složitých, 
hlavně odvolacích kauz. Část jednací 
doby jsme též věnovali přípravě zprá-
vy pro listopadové jednání sněmu ČSK. 
V pátek odpoledne jsme se zúčastnili 
jednání představenstva ČSK.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Podzimní stomatologické fórum  
(25. 11., Brno, hotel Continental)
●● On-line odborná diskuse, webinář 

(1. 12.) 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 (9. 12.)
●● Společné jednání představenstva, 

RK a ČR ČSK (9. 12.)
●● Zasedání představenstva ČSK  

(10. 12.)

Informace z listopadového 
zasedání představenstva a RK ČSK, 
z 66. jednání sněmu ČSK a z volby 
prezidenta ČSK na funkční období 
2017 – 2021 zveřejníme v příštím 
LKS č. 12/2016.

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. 
Následující informace se týkají 
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.

ZNOVU UPOZORŇUJeMe:
1. Člen Komory, který byl zařazen do 
základní odborné přípravy pro zís-
kání prvního osvědčení PZL v letech 
2013 – 2016, tuto přípravu dokončí 
a profesní zkoušku bude skládat podle 
dosavadních předpisů. Není třeba či-
nit žádné evidenční či jiné kroky, v zá-
kladní odborné přípravě lze pokračo-
vat plynule bez jakýchkoliv změn. Zá-
kladní odbornou přípravu však je nutné 
dokončit a žádost o vykonání profesní 
zkoušky podat nejpozději do 31. pro-
since 2018.

2. Člen Komory, který byl zařazen do 
základní odborné přípravy pro získá-
ní prvního osvědčení PZL před rokem 
2013 a tuto přípravu dosud nedokon-
čil, má 3 možnosti, jak postupovat: 

a) dokončit základní odbornou pří-
pravu a podat žádost o vykonání pro-
fesní zkoušky do 31. prosince 2016. 
Základní odborná příprava a profesní 
zkouška se v takovém případě řídí do-
savadními předpisy.

b) oznámit Kanceláři ČSK do 31. pro-
since 2016, že má zájem v základní od-
borné přípravě pokračovat. Pokud tako-
vé oznámení člen ČSK učiní, bude mo-
ci základní odbornou přípravu dokončit 
a přihlásit se k profesní zkoušce podle 
dosavadních předpisů až do 31. pro-
since 2018; ČSK mu umožní profes-
ní zkoušku vykonat do 5 let od podá-
ní žádosti. Pokud ale člen ČSK takové 
oznámení Kanceláři ČSK neučiní, bu-
de to znamenat, že od základní odbor-

né přípravy upustil. Oznámení Kance-
láři ČSK lze učinit on-line formulářem 
na www. dent.cz, např. přímým prokli-
kem ze zprávy „Aktuální informace – 
základní a rozšířená odborná příprava“ 
(Vzdělávání/Informace).

c) upustit od absolvování základní 
odborné přípravy (např. tak, že Kance-
láři ČSK nepodá včas oznámení uve-
dené v písmenu b) a přihlásit se po 
1. 1. 2017 do vstupního vzdělávacího 
programu v praktickém zubním lékař-
ství podle nových předpisů. Takový po-
stup znamená, že člen ČSK bude mu-
set absolvovat celý vstupní vzdělávací 
program v praktickém zubním lékařství 
(vzdělávací akce absolvované v základ-
ní odborné přípravě si nebude moci za-
počítat) a složit profesní zkoušku podle 
nových předpisů (tedy včetně písemné-
ho znalostního testu).

Datum svého zařazení do základní od-
borné přípravy si můžete ověřit v kartě 
Záznamy o vzdělávání na www. dent. cz 
v odkazu Osobní list člena po zadání va-
šeho IKČ a hesla.

V případě, že datum zařazení v kartě 
nemáte uvedeno, kurzy základní odbor-
né přípravy přesto navštěvujete a pří-
pravu podle stávajících předpisů má-
te zájem dokončit, je nutné nejpozdě-
ji do 31. 12. 2016 podat přihlášku do 
základní odborné přípravy a dále po-
stupovat podle bodu 1. nebo 2. tohoto 
článku. Po 1. 1. 2017 se nelze do zá-
kladní odborné přípravy již zařadit. 

3. Člen Komory, který je v současnosti 
zařazen do rozšířené odborné přípravy 
pro získání prvního osvědčení PZL sto-
matochirurg, parodontolog, pedosto-
matolog, tuto přípravu dokončí podle 
dosavadních předpisů. Znamená to, že 
nemusí činit žádné oznámení ani jiný 
úkon a že nebude povinen skládat pro-
fesní zkoušku. 

Poznámka: Členů Komory, kteří se na 
získání prvního osvědčení podle stávají-
cího řádu nepřipravují, se výše uvedená 
informace netýká.

Získání Osvědčení odbornosti je dob-
rovolné a není podmínkou pro samo-
statný výkon povolání zubního lékaře.

Kompletní znění nového řCV je zve-
řejněno na www.dent.cz (O nás/Řády 
a stanoviska). 

Vzdělávací středisko ČSK
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TISKOVá KONFeReNCe SKZL 
U PříLeŽITOSTI SLOVeNSKýCH 
DeNTáLNíCH DNí 2016

ORTODONTICKé ODDěLeNí STOMATOLOGICKé 
KLINIKy DěTí A DOSPěLýCH 2. LF UK A FN MOTOL 
VyHLAŠUJe VýBěROVé říZeNí 
na školicí místo na ortodontickém oddělení pro přípravu ke specializaci 
v oboru Ortodoncie – Čelistní ortopedie

●●  Předpokládaný termín nástupu 1. 5. 2017:  
2 místa, pro uchazeče, kteří mají splněnou praxi 1 rok
●●  Pro nástup od 1. 5. 2018:  
2 místa, pro uchazeče, kterým umožníme povinnou praxi PZL na našem 
pracovišti s nástupem 1. 1. 2017 a poté přestup na ortodontické oddělení.

Písemné žádosti a strukturovaný životopis včetně dokladů o dosaženém 
vzdělání a průběhu dosavadní praxe zasílejte na:
sekretariát Stomatologické kliniky dětí a dospělých
2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5
e-mail: veronika.strilkova@fnmotol.cz

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 (Časopis LKS/
Příležitosti – inzerce LKS). 
Inzeráty bude možné tak jako 
dosud podávat prostřednictvím 
on-line systému, ale budou 
zveřejňovány operativně 
zpravidla s týdenní periodicitou.

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

Ve dnech 7. – 8. 10. 2016 se 
konaly Slovenské dentální dny 
(SDD) v novém prostředí – 
v Šamoríně- Čilistově. Záštitu 
nad nimi převzal nový ministr 
zdravotnictví SR Tomáš Drucker.

U příležitosti SDD uspořádala Slo-
venská komora zubních lékařů (SKZL) 
tiskovou konferenci, na níž informo-
vala o svém připojení k výzvě světové 
Ali ance pro budoucnost bez zubního 
kazu (Alliance for Cavity-Free Future – 
ACFF). Důvodem vzniku Aliance je sku-
tečnost, že zubní kaz je globální celo-
světový zdravotní problém způsobující 
řadu zdravotních, sociálních a ekono-
mických následků pro jednotlivce i stá-
ty. Jedním z cílů ACFF je, aby každé dítě 

narozené v r. 2016 a později bylo bez 
zubního kazu po celý život. 

Slovensko v ACFF zastupuje prof. 
MUDr. Neda Markovská, CSc., před-
sedkyně Výboru SKZL pro prevenci. 
SK ZL dlouhodobě považuje prevenci za 
nejlepší léčbu zubního kazu. V Národ-
ním programu ústního zdraví stanovila 
cíle, jejichž naplnění je nezbytné k to-
mu, aby ústní zdraví slovenských dětí 
a dospělých tak dramaticky nezaostáva-
lo za vizemi Světové zdravotnické or-
ganizace (WHO). Situaci na Slovensku 
komplikuje nedostatek zubních lékařů 
a chybí podpora zdravotních pojišťoven 
ve financování dětské péče.

Mgr. Marta Holečková
Bratislava

Na tiskové konferenci, kterou pořádala Slovenská komora zubních lékařů, vystoupili 
(zleva) ministr zdravotnictví SR Tomáš Drucker, prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík, 
hlavní odbornice MZ SR pro zubní lékařství prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., 
a vedoucí kanceláře WHO na Slovensku Darina Sedláková.
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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



234 LKS 11/2016

reportáž

DOPROVODNý PROGRAM PDD 2016 – 
wORKSHOPy

Doprovodný program 19. ročníku 
mezinárodního kongresu Pražské 
dentální dny 2016, spojeného 
s letošními oslavami 25. výročí 
založení ČSK, byl vedle výstavy 
orientován především na 
workshopy určené jak pro zubní 
lékaře, tak pro ostatní profese 
dentálního týmu. V průběhu 
PDD se v secesním Obecním 
domě ve dnech 15. a 16. 9. 2016 
uskutečnilo celkem patnáct 
workshopů, teoretických a hlavně 
praktických. Byly zdarma přístupné 
všem zájemcům i bez vazby na 
kongresovou registraci. Většina 
z nich byla plně obsazena již 
několik týdnů před zahájením PDD, 
zejména pak ty prakticky zaměřené 
s kapacitou maximálně pro 
10 – 14 osob. workshopy probíhaly 
souběžně ve dvou reprezentačních 
saloncích a celkově je navštívilo 
na 250 účastníků. Na přípravě 
workshopů se aktivně podílelo 
osm firem a společností, jimž patří 
poděkování České stomatologické 
komory za skvělou spolupráci.

Redakce

Na dopolední úspěšnou přednášku dr. med. dent. Daniela Hesse z Rakouska, jež zahajovala 
odborný program PDD 2016 v chirurgicko-implantologické sekci, navazoval v odpoledních hodinách 
v pátek 16. 9. jeho teoretický workshop Augmentace tkání v estetické zóně, který zajistila firma 
Straumann, s. r. o. Dr. D. Hess byl také hlavním přednášejícím speciálního teoretického workshopu, 
jímž bylo v pátek v podvečerních hodinách zasedání ITI studijního klubu Praha (podrobnou zprávu 
z tohoto zasedání zveřejňujeme na str. S95 v rubrice Odborné akce).

Workshopy patří mezi odbornou veřejností k vyhledávaným formám 
vzdělávaní, zvláště je-li dobře zvolené téma, s orientací na žhavou praktickou 
problematiku či na novinky v oboru. PDD navíc nabídly i atraktivní prostředí 
historického Obecního domu. 

Aktuální odborné téma 
Periimplantitis a možnosti 

jejího ošetření v podmínkách 
běžné klinické praxe zaznělo 

ve čtvrtek 15. 9. ve dvou 
odpoledních termínech. Tyto 

praktické workshopy, které 
nabídla firma JPS, s. r. o., vedl 

přednosta Stomatologické 
kliniky 1. LF UK a VFN Praha 
doc. MUDr. et MUDr. René 

Foltán, Ph.D., FEBOMFS. 
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Další dva praktické workshopy s názvem Minimálně invazivní 
stomatologie: Nový úsměv za 30 minut (a bez laboratoře) 
zařadila do doprovodného programu PDD 2016 firma ADM, 
s. r. o. Účastníkům se v pátek 16. 9. věnovala brněnská lektorka 
MUDr. Leila Guellaoui. 

O moderní zobrazovací technologii CBCT pojednávaly dva 
praktické workshopy Třetí rozměr ve stomatologii – práce 
s 3D softwarem, které připravila firma Camosci Czech, 
s. r. o., na čtvrtek 15. 9. Lektory byli Ing. Barbora Svobodová 
a MUDr. Roman Tichý. 

Pro velký zájem uspořádala firma Philips ČR, s. r. o., praktické workshopy Philips Sonicare – moderní pomůcky dentální hygieny jak ve 
čtvrtek 15. 9., tak v pátek 16. 9., každý den ve dvou termínech. Účastníci si sonický zubní kartáček na místě vyzkoušeli a také si jej jako 
dárek odnesli domů. Výkladu a nácviku se ujaly Bc. Jana Křepelková a Bc. Kateřina Ciklová. 

Využití jedné z moderních technologií 
jak pro okamžitou augmentaci, tak 

i jako nástroje pro tvorbu zubní banky, 
představila firma MedConcept, s. r. o. 

Na teoretickém workshopu s praktickou 
ukázkou Augmentace autologním 
dentinem vystoupil v pátek 16. 9. 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Třetí praktický workshop firmy JPS, s. r. o., se konal v pátek 16. 9. 
a zaměřil se na Augmentaci měkkých tkání v okolí implantátu 
s využitím implantačního systému Astra Tech. O své zkušenosti 
se s kolegy podělil MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Užitečné tipy pro efektivní práci v zubní ordinaci přinesl 
ve čtvrtek 15. 9. praktický workshop Jak si usnadnit práci 
s kofferdamem. Doprovodný program PDD 2016 jím obohatila 
firma Coltene, pro niž přednášel MDDr. Majd Farag. 



236 LKS 11/2016

odborné sdělení

O AUTORKáCH

ZMěNA Šíře ROZŠTěPOVé ŠTěRBINy U DěTí 
S JeDNOSTRANNýM CeLKOVýM ROZŠTěPeM V OBDOBí 
MeZI ReKONSTRUKCí RTU A PATRA – PILOTNí STUDIe

Původní sdělení

MUDr. Olga Košková po ukončení studia 
všeobecného lékařství na LF MU v Brně 
v r. 2010 zahájila profesní kariéru v oboru 
plastická chirurgie na Klinice popálenin 
a rekonstrukční chirurgie Fakultní 
nemocnice Brno, kde působí dosud v rámci 
postgraduálního vzdělávání. Současně 

pracuje na Oddělení dětské plastické chirurgie, KDCHOT FN 
Brno, pod vedením MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D. Věnuje se 
problematice vrozených vývojových vad u dětí se zaměřením 
na orofaciální oblast. 

Kontakt: koskova.olga@gmail.com
 Oddělení dětské plastické chirurgie
 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
 Fakultní nemocnice Brno
 Jihlavská 20, 625 00  Brno
 www.rozstepy-brno.cz

MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., F.I.C.S., 
po absolvování Lékařské fakulty UJEP 
v Brně (nyní MU) atestovala v oboru 
plastická chirurgie v r. 1991. Po celou svou 
profesní kariéru se systematicky věnuje 
pacientům s vrozenými vývojovými vadami. 
Problematikou orofaciálních rozštěpů se 

zabývala i během svého postgraduálního studia, které ukončila 
v r. 2000. V letech 1984 – 2003 působila na Klinice plastické 
a estetické chirurgie FNUSA v Brně. V r. 2004 nastoupila 
jako zástupce přednosty pro školství na Klinice popálenin 
a rekonstrukční chirurgie FN Brno. V r. 2005 provedla jako 
první v České republice operaci rozštěpu rtu v neonatálním 
období. V r. 2011 stála u zrodu Oddělení dětské plastické 
chirurgie v Dětské nemocnici v Brně (FN Brno), kde dosud 
působí jako vedoucí oddělení. Věnuje se pedagogické 
a výzkumné činnosti jako odborný asistent na LF MU (od 
r. 1996), pravidelně se aktivně účastní mnoha odborných akcí. 
Je členem Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, Společnosti 
chirurgie ruky ČLS JEP a mezinárodní organizace International 
Colleage of Surgeons (ICS).

SOUHRN: Rozštěpové vady jsou jednou z nejčastějších vroze-
ných vývojových vad obličeje. Dítě s celkovým rozštěpem pod-
stupuje v prvním roce života dvě základní operace – rekonstrukci 
rtu (ve Fakultní nemocnici Brno prováděnou neonatálně) a rekon-
strukci patra. Vývoj postavení alveolárních segmentů rozštěpené 
horní čelisti v čase je standardně sledován pomocí sádrových 
diagnostických modelů. Pro přesnější hodnocení je výhodou pře-
vedení sádrových modelů do digitální podoby pomocí 3D skene-
ru. Cílem pilotní studie bylo porovnat postavení alveolárních seg-
mentů a změnu šíře rozštěpové štěrbiny v období mezi časnou 
operací rtu v prvním měsíci života a operací patra v půl roce věku 
u dětí s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra. 
Klíčová slova: celkový rozštěp, neonatální rekonstrukce rozště-
pu rtu, 3D digitalizace otisku maxilly, šíře rozštěpové štěrbiny.

CHANGeS IN CLeFT wIDTH IN PATIeNTS wITH 
UNILATeRAL CLeFT LIP AND PALATe BeTweeN LIP 
CLOSURe AND PALATe CLOSURe – A PILOT STUDy
Original article

SUMMARy: Cleft lip/lip and palate is one of the most common 
congenital facial malformations. Pediatric patients with cleft lip 
and palate should undergo two essential surgeries in the first 
year of life; cleft lip reconstruction (being performed in neonatal 
period at the University Hospital Brno) and palate reconstruc-
tion. Positioning of lateral and medial alveolar segments during 
children‘s growth is monitored using study dental models of the 
upper arch. Using 3D scans of study models is preferred in order 
to obtain more accurate measurements. The aim of the pilot stu-
dy was to compare positioning of cleft aleveolar segments and 
particularly the change of cleft width in children with unilateral 
cleft lip and palate between the neonatal cleft lip closure and pa-
late closure at six months of age.
Key words: cleft lip and palate, neonatal cleft lip reconstruction, 
3D scans, cleft width.

Košková O, Vokurková J, Abelovský J, Vokurka J, Dorociaková P, 
Halačková I. Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostran-
ným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a pat-
ra – pilotní studie.
LKS, 2016, 26(11): 236 – 240

Olga Košková1,3), Jitka Vokurková1,3), Juraj Abelovský3), Jan Vokurka2,3), Petra Dorociaková4), Ivana Halačková5)

1)  Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,  
Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2)  Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

3) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

4) Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

5) Soukromá ortodontická ambulance, Brno
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ÚVOD
Zahájení primární chirurgické léčby u pacientů s rozště-

povou vadou obličeje je neustálým předmětem odborné dis-
kuze. V České republice je v posledním desetiletí pozorován 
trend časné operace rozštěpu rtu v neonatálním období (1, 2). 
Tato metoda může být prováděna pouze na pracovištích dis-
ponujícím jak technickým vybavením pro neonatální ope-
rativu, tak i proškoleným personálem se zkušenostmi s péčí 
o novorozence. Při splnění těchto podmínek je možné pro-
vádět operaci rozštěpu rtu již od 2. dne života. Na Oddělení 
dětské plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno (ODPCH 
FN Br no) je neonatální sutura rozštěpu rtu prováděna již od 
roku 2005 a v dalších deseti letech bylo v tomto timingu ope-
rováno již více než 300 dětí (3). Druhý výkon, primární opera-
ce patra u celkových rozštěpů, následuje na ODPCH od šes-
tého měsíce věku dítěte. 

Rozštěpová vada má vliv nejen na vzhled celého obličeje, 
ale má i funkční důsledky (4) – ovlivňuje vývoj horní čelisti (5) 
a vývoj řeči (6), způsobuje špatnou ventilaci středoušní dutiny 
a časté sekretorické otitidy (7). Pacienti s rozštěpovou vadou 
obličeje trpí sníženým sebevědomím a dalšími psychologický-
mi obtížemi (8).

Pro dobrý léčebný výsledek je nutný multioborový rozště-
pový tým (1, 3, 9). Podle některých studií je pro budoucí výsle-
dek důležitější zkušenost a erudice členů rozštěpového týmu 
než typ rozštěpu a jeho velikost (10).

Timing chirurgického řešení rozštěpové vady je otázkou 
mnoha odborných diskuzí (5, 11 – 12). Některé zdroje uvádě-
jí, že primární rekonstrukce rtu, resp. patra v nízkém věku, 
může vést k negativnímu ovlivnění růstu čelisti (13, 14). Na 
druhé straně jsou publikovány studie, které tato tvrzení nepod-
porují (2, 15 – 16). 

Sledování vývoje horní čelisti u dětí s celkovým rozštěpem 
je standardně prováděno pomocí sádrových diagnostických 
modelů. Ty jsou na ODPCH zhotovovány u pacientů před 
operací rozštěpu rtu i patra, z důvodu menší traumatizace dí-
těte a získání co nejpřesnějších modelů vždy až po uvedení 
do celkové anestezie a po zajištění dýchacích cest (obr. 1).

Cílem studie bylo zjistit, jak se mění vzájemné vztahy mezi 
segmenty rozštěpené čelisti a rozštěpovou štěrbinou v období 
mezi neonatální operací rtu a operací patra od 6. měsíce vě-
ku u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem. Sádro-
vé diagnostické modely zhotovené před operací rozštěpu rtu 
a před operací patra byly zdigitalizovány pomocí 3D skeneru 
a byla vytvořena metodika pro jejich hodnocení.

MATeRIáL A MeTODy
Ve studii byli prospektivně sledováni pacienti s celkovým 

jednostranným rozštěpem, kteří byli operováni v letech 2010 

až 2012 na ODPCH FN Brno. Všichni pacienti podstoupi-
li operaci rozštěpu rtu v neonatálním období. Operace byla 
provedena jedním operatérem (MUDr. J. Vokurková) a jednou 
operační metodou. U všech pacientů byl zhotoven otisk horní 
čelisti před operací rozštěpu rtu a následně druhý otisk před 
operací rozštěpu patra po 6. měsíci věku. Z celkového počtu 
38 pacientů, operovaných ve sledovaném období pro celko-
vý jednostranný rozštěp, bylo do pilotní části studie zařaze-
no prvních 8 pacientů dle data narození, u kterých byly oba 
sádrové otisky kompletní, technicky dobře provedené a tedy 
vhodné k digitalizaci. Medián věku pacientů při operaci roz-
štěpu rtu byl 6 dnů (min-max 3 – 25), medián věku při operaci 
rozštěpu patra odpovídal 6 měsícům (min-max 6 – 8). V sou-
boru převažoval celkový pravostranný rozštěp (5 dětí), většinu 
pacientů tvořili chlapci (5 dětí). 

Sádrové modely byly digitalizovány pomocí systému ce-
ramill® CAD/CAM s využitím 3D skeneru ceramill® map300 
a následně hodnoceny. 

Pro správné vyhodnocení skenů bylo nezbytné nejprve sta-
novit referenční body. Základní stanovení referenčních bodů 
na horní čelisti vycházelo ze systému popsaného Seckelem 
v roce 1995 na sádrových odlitcích (17) (obr. 2), ze kterého 
dodnes vychází řada autorů při hodnocení změn na horní če-
listi po operaci rozštěpu (18, 19). Při statistickém hodnoce-
ní byly sledovány tyto základní parametry: šíře čelistního ob-
louku (a tím i šíře rozštěpové štěrbiny v oblasti tvrdého patra) 
a šíře rozštěpové štěrbiny v oblasti alveolárního oblouku. 

Obr. 1: Zhotovení otisku horní čelisti před operací rozštěpu rtu.

Obr. 2: Uspořádání referenčních bodů – modifikace dle Seckel et al.
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Pro hodnocení šíře alveolárního oblouku byly využity pů-
vodní Seckelovy body C a C‘, které odpovídají špičákovým 
bodům na obou stranách horní čelisti, a body Q, Q‘, místa, 
kde laterální sulcus protíná gingivální zářez. Pro měření šíře 
rozštěpové štěrbiny v oblasti alveolárního oblouku byla nej-
přesněji hodnotitelná vzdálenost od bodu I, reprezentujícího 
papillu incisivu, k referenčnímu špičákovému bodu C‘ (vzdá-
lenost I–C‘) (obr. 3, 4), dále pak vzdálenost I–Q‘ (vzdálenost 
mezi papilla incisiva a místem, kde laterální sulcus protíná 
gingivální zářez na rozštěpové straně). Porovnáním změn šíře 
čelistního oblouku a šíře rozštěpové štěrbiny v čase je možné 
hodnotit vzájemné postavení alveolárních segmentů a patro-
vých desek rozštěpené čelisti.

Během digitálního hodnocení bylo shledáno, že využití pů-
vodně navržené vzdálenosti pro měření rozštěpové štěrbiny, 
vzdálenosti P–L (vzdálenost mezi bodem P, laterálním okra-
jem premaxilly, a bodem L, nejlaterálnějším okrajem alveolár-
ního oblouku rozštěpové strany) je limitováno častou absencí 
bodu P i L na podrobnějších digitálních skenech. Proto bylo 
nutné definovat nový referenční bod B (bod ležící na laterál-
ním okraji alveolu, který je jasně identifikovatelný na všech 
otiscích před a po operaci), a dále bod F, který je umístěn kra-
niálně na laterálním okraji alveolárního segmentu na rozště-
pové straně na hranici přechodu processus alveolaris maxillae 
a processus palatinus maxillae a tvoří vrchol trojúhelníku, je-
hož základnu představuje spojnice dříve definovaného bodu I 

(papilla incisiva) a nově definovaného bodu B (ležícího na la-
terálním okraji alveolárního oblouku na rozštěpové straně). 
Vzdálenost I–B doplňuje při popisu šíře rozštěpové štěrbiny 
vzdálenosti I–C‘a I–Q‘. Pomocí naměřeného úhlu IFB (na ob-
rázku označený α) je možné lépe popsat změny maxilly po 
neonatální sutuře rtu ve třetím rozměru (obr. 5).

Ideálně by měl tento úhel odpovídat 180°, tedy fyziologic-
kému stavu, kdy čelistní oblouk je v rovině a není přerušen 
rozštěpem. Při rozštěpu vzniká štěrbina, která přibližně od-
povídá tvaru trojúhelníka s vrcholovým úhlem ostřejším než 
180°. Po operaci by se tento úhel měl opět zvětšovat k ideální 
hodnotě 180°. Změna velikosti tohoto úhlu ve „stropu“ rozště-
pové štěrbiny ukazuje vývoj vzájemného postavení alveolár-
ních segmentů v čase.

Naměřené hodnoty byly statisticky zhodnoceny pomocí 
Wilcoxonova párového testu.

VýSLeDKy
Na digitálních skenech pacientů zařazených do studie byly 

hodnoceny následující základní ukazatele. První parametr, šíře 
alveolárního oblouku mezi referenčními body v oblasti špičáků 
(vzdálenost C a C‘), se u většiny pacientů v období od opera-
ce rozštěpu rtu do operace patra zmenšil, medián rozdílů namě-
řených délek byl 2,74 mm. Vzdálenost Q–Q‘ (vzdálenost mezi 
dásňovými zářezy na vnitřní straně alveolu) se v čase zmenšila 
o 2,98 mm a tento rozdíl byl statisticky významný (p-value 0,043).

Obr. 3: Měření šíře rozštěpové štěrbiny (vzdálenost I–C‘) – 
stav před primární operací rtu.

Obr. 4: Měření šíře rozštěpové štěrbiny (vzdálenost I–C‘) –  
stav 6 měsíců po primární operaci rtu u stejného pacienta.

Obr. 5: Úhel IFB (α) před primární operací rtu a 6 měsíců po primární operaci rtu.

C‘ C‘

α
α

I
I
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Další skupina parametrů reprezentuje šíři rozštěpové 
štěrbiny, tedy jak vzdálenost mezi špičákovým bodem a pa-
pilla incisiva (vzdálenost I–C‘), tak i vzdálenosti I–B (vzdále-
nost mezi papilla incisiva a nově definovaným bodem na la-
terálním okraji rozštěpeného alveolu) a I–Q‘ (vzdálenost mezi 
papilla incisiva a místem, kde laterální sulcus protíná gingivál-
ní zářez na rozštěpové straně). Všechny zmíněné vzdálenosti 
se statisticky významně zmenšovaly. Medián změny vzdále-
nosti I–C‘ byl 3,63 mm (p-value 0,012) (graf 1), vzdálenos-
ti I–B 3,41 mm (p-value 0,017) a vzdálenosti I–Q‘ 4,03 mm 
(p -va lue 0,025).

Posledním měřeným ukazatelem byl úhel IFB (α). Medián 
změny velikosti úhlu IFB šest měsíců po neonatální operaci rtu 
odpovídal 12,3° (graf 2) a tento rozdíl byl statisticky význam-
ný (p-value 0,036).

DISKUZe
Digitalizace sádrových otisků je nový způsob, jak neinva-

zivně měřit, objektivně porovnávat a archivovat situaci horní 
čelisti u rozštěpových pacientů v průběhu léčby. Dlouhodobé 
sledování a multioborová dispenzarizace u těchto pacientů je 
nevyhnutelnou podmínkou pro úspěšnou terapii. 3D techno-
logie nám nabízí nový nástroj pro sledování růstu skeletu ma-
xilly a mandibuly ovlivněné rozštěpovou vadou do dospělosti 
a navíc umožňuje plánování následné ortodontické a stoma-
tochirurgické léčby (20, 21). 

Pro 3D hodnocení skenů bylo nutné rozšířit systém stáva-
jících referenčních bodů. Dříve definované vzdálenosti I–C‘, 
I–Q‘, Q–Q‘ a C–C‘, vycházející z původních referenčních bo-
dů popsaných Seckelem, byly doplněny o nově popsaný bod 
B na laterálním okraji alveolárního segmentu (resp. vzdálenost 
I–B) a úhel IFB ve „stropu“ rozštěpové štěrbiny.

Jak první parametr, šíře alveolárního oblouku mezi referenč-
ními body v oblasti špičáků (vzdálenost C a C‘), tak i vzdá-
lenost Q–Q‘ se od neonatální operace rtu do operace patra 
v 6 měsících věku zmenšily. Toto zjištění podporuje názor, že 
po neonatální operaci rtu dochází ke zmenšování rozštěpo-
vé štěrbiny tím, že sutura rtu vytváří přirozený nasoalveolár-
ní molding. 

Šíře rozštěpové štěrbiny reprezentovaná vzdálenostmi ze-
jména mezi špičákovým bodem a papilla incisiva (vzdále-
nost I–C‘) se také v průběhu doby od neonatální sutury rtu do 
operace patra zmenšila. Stejný výsledek ukazuje i porovnání 
vzdáleností I–B a I–Q‘. Všechny rozdíly byly hodnoceny ja-
ko statisticky významné. Tento výsledek dokládá zmenšování 
rozštěpové štěrbiny v oblasti alveolárních oblouků ve sledova-
ném období od operace rozštěpu rtu do operace patra. V tom-
to období docházelo také k zvětšování úhlu IFB, a to i přesto, 
že samotná vzdálenost I–B se zkracuje. To je možné díky to-
mu, že se současně mění směrem kaudálním poloha bodu F – 
pomyslného vrcholu rozštěpové štěrbiny v období mezi neo-
natální operací rozštěpu rtu a operací patra.

První zmínky o časné operaci rozštěpu rtu najdeme již 
v 60. letech 20. století (22), většího povědomí se však této me-
todě dostalo až v letech sedmdesátých až devadesátých, ze-
jména díky anglickému plastickému chirurgovi Desaiovi a dal-
ším (23–25). Podle dostupných informací je v současné době 
prováděna ve Francii, na Slovensku a v České republice (1–3, 
26 – 27). V České republice se neonatální operace rtu provádí 
na dvou pracovištích, v Brně a v Praze, v obou případech byly 
prezentovány již desetileté výsledky neonatální rekonstrukce 
rozštěpu rtu (3, 28). 

V posledních letech je ve spojení s časnou operací rozštěpu 
rtu diskutováno použití celkové anestezie v tak brzké době 
po narození. V USA nyní probíhají tři velké studie zabývají-

Graf 1: Vzdálenost I–C‘ neonatálně a v 6 měsících věku dítěte

Graf 2: Velikost úhlu IFB neonatálně a v 6 měsících věku dítěte

cí se vlivem celkové anestezie na vyvíjející se mozkovou tkáň 
(29). Dostupná studie Mayo Clinic ukazuje větší výskyt po-
ruch učení u dětí, které do 3 let věku opakovaně podstou-
pily celkové anestezie (30). Neodpovídá však na otázku, jak 
přistupovat k dítěti s celkovým rozštěpem a tedy s nutností 
minimálně dvou operací v prvním roce/letech života vyplý-
vající již z podstaty vady. Petráčková et al. (31) ve studii po-
rovnávající skupiny dětí, které podstoupily časnou a odlože-
nou operaci rtu, neprokázala negativní vliv časné anestezie 
na výši inteligenčního kvocientu, naopak potvrdila kladný 
vliv časné operace rtu na psychosociální vývoj dětí s rozště-
pem. Vokurková et al. považují za optimální dobu pro neona-
tální rekonstrukci rtu první týden života a uvádějí, že časná 
neonatální operace rtu má pozitivní vliv na somatický vývoj 
dítěte, pozitivní psychosociální vliv na rodinu a tím zpětnou 
vazbou i na dítě (1).

Skupina odborníků preferující pozdější timing operací roz-
štěpu rtu i patra argumentuje obavou ze zastavení růstu hor-
ní čelisti po časné primární operaci rtu (myšleno dříve než ve 
3 měsících věku) (14) či po časné operaci patra (dříve než v ro-
ce věku) (32). Jiné studie vliv timingu chirurgických výkonů na 
stav horní čelisti nepotvrzují (15 – 16). Borský et al. (2) ve své 
práci prokázali růst a přiblížení čelistních segmentů po neo-
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natální operaci rtu a tím podporují názor o nezastavení růs-
tu horní čelisti. Zmenšení rozštěpové štěrbiny po neonatální 
operaci rozštěpu rtu prokázali ve svém souboru také slovenští 
autoři (26). Pro větší komplexnost popisu dané problematiky 
by proto bylo vhodné srovnání souboru neonatálně operova-
ných dětí se souborem dětí s odloženou suturou rozštěpu rtu. 
Výsledky této pilotní studie jsou nicméně ve shodě s pozoro-
váním pražských i slovenských autorů. 

ZáVěR
Byla vytvořena metodika digitalizace sádrových otisků 

a stanovení referenčních bodů vhodných pro 3D digitalizaci. 
U pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu, čelisti 
a patra bylo prokázáno zmenšení rozštěpové štěrbiny v oblasti 
alveolárních oblouků v průběhu půl roku po neonatální ope-
raci rozštěpu rtu. Byla potvrzena tendence k normalizaci po-
stavení alveolárních segmentů v dutině ústní. 
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SOUHRN: Botulotoxin vstoupil do kurativní medicíny v roce 
1980, do estetické medicíny v roce 1992. Za několik desetile-
tí si vybojoval pozici jedné z nejúspěšnějších léčebných mo-
lekul a stále se objevují nové terapeutické možnosti. Stranou 
nezůstala ani stomatologie, v níž je intenzivně využíván od 
přelomu tisíciletí. V současnosti je k dispozici několik již etab-
lovaných léčebných modalit. I přes zdánlivou jednoduchost je 
však třeba myslet na možné komplikace a respektovat kontra-
indikace. Řada problémů vyžaduje interdisciplinární postup, 
minimálně však interdisciplinární znalosti. Sdělení poskytuje 
přehled současných evidence based potvrzených indikací ve 
stomatologii spolu s praktickými zkušenostmi autora.
Klíčová slova: botulotoxin, stomatologie, estetická medicína, 
neurologie, psychiatrie, hlava a krk.

THe BOTULINUM TOXIN OFFeRS  
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SUMMARy: Botulinum toxin entered into the curative medici-
ne in 1980, in the aesthetic medicine in 1992. For several de-
cades, achieved a position as one of most successful therapeu-
tic molecules with high frequency of new therapeutic options. 
Intensive use in the dentistry and maxillofacial surgery is dated 
from the start of the new millennium and we have several esta-
blished treatment modalities. Despite the apparent simplicity, 
it is necessary to think about possible complications and to 
respect contraindications. Many of problems require an inter-
disciplinary approach, at least an interdisciplinary knowledge. 
The paper provides a summary overview of current evidence 
based indications in the field of the dentistry and the maxillo-
facial surgery along with practical experience of the author. 
Key words: botulinum toxin, dermatology, dentistry, aesthetic 
medicine, neurology, psychiatry, head and neck.
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ÚVOD
Ještě před dvaceti lety by asi málokdo věřil tomu, že se 

jedna z nejtoxičtějších látek vůbec, exogenní produkt anae-
robního mikroorganismu Clostridium botulinum, stane jed-
ním z nejprodávanějších léčiv. Botulotoxin se z obávaného, 
ale velmi vzácného „klobásového jedu“ nejprve stal řešením 
spastických stavů a mnoha vzácných syndromů v neurologii. 
Následně se rozšířil do oftalmologie, nakonec triumfoval ze-
jména v estetické medicíně. Celosvětově se jeho obrat blíží ke 
třem miliardám amerických dolarů (1) a je jednou z nejrychle-
ji se šířících léčebných modalit historie. 

Aplikace se stala natolik populární, že ji často provádějí ne-
kvalifikovaní lidé – naprostými laiky počínaje a jen zběžně 
školenými lékaři konče. Vysokou eleganci celé metody, která 
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prakticky nemá riziko trvalých následků (akceptujeme-li práv-
ní definici rizika 1 : 200), tak často poškozuje nejenom zvy-
šující se absolutní, ale i relativní (tedy četnost na 1000 aplika-
cí) počet komplikací. Nejznámějším příkladem suboptimální 
péče je ptóza horního víčka při schválené aplikaci do mimic-
kých svalů glabely. Ta bývala v počátcích asi 1% a u zkuše-
ných praktiků je nyní k vidění u 1 promile aplikací. Dnes je 
však v praxi akceptovaným faktem její nárůst až někam k 5 % 
vzhledem k menší erudici průměrného ošetřujícího – natolik 
se paradoxně s rozšířením snížila průměrná bezpečnost. 

Smyslem tohoto sdělení je napomoci širšímu využití této lát-
ky při současné minimalizaci rizik.

PRINCIP MeTODy A HISTORIe
Botulotoxin způsobuje presynaptickou blokádu na ner-

vosvalové ploténce, která je permanentní. Tím se zamezí pře-
nosu signálu a sval není možné aktivovat. Po třech až čtyřech 
měsících ale vznikne dostatečné množství nových synapsí, 
které obnoví funkci svalu. Tento mechanismus vzniku nových 
spojení se zatím u dlouhodobě léčených pacientů nevyčerpal 
ani po několika desítkách let. Původně se myslelo, že mecha-
nismus je selektivně motorický, ale nyní se má za prokázané, 
že botulotoxin snižuje i senzitivní funkci nervů. Botulotoxin je 
dodáván na trh několika výrobci, přičemž molekula produktu 
se zásadně liší natolik, že jednotky nelze zaměňovat a dávko-
vání se liší. 

Historie metody je krátká. V neurologii použil botulotoxin 
Scott v roce 1980. Využití botulotoxinu v estetické medicíně 
kdysi začalo rodinnou inspirací oftalmologie-dermatologie 
(manželé Carrutherovi, Kanada) v roce 1992, u nás spolupra-
cí dermatolog–stomatolog (Moidlová, Šmucler) v roce 1997. 
Vysloveně stomatologické indikace (bruxismus, gummy smi-
le) se používají od přelomu tisíciletí celosvětově a simultán-
ně i v ČR. Interdisciplinární znalosti jsou podstatné pro vět-
šinu aplikací dodnes a látka je tak příkladem potřebnosti ši-
rokých medicínských znalostí ve stomatologii, chceme-li vy-
užít plný potenciál oboru. Krátká historie řady indikací spolu 
s nedostatkem studií a závazných doporučení nutí k obezřet-
nosti.

KONTRAINDIKACe A SySTéMOVé KOMPLIKACe
Často jsou přehlíženy kontraindikace, mezi něž patří one-

mocnění nervosvalového přenosu (např. myasthenia gravis), 
těhotenství, infekce v místě plánovaného podání, uroinfekce, 
hypofunkce svěračů a přecitlivělost na složky přípravku. Aktu-
álně (říjen 2015) známe 368 léků, které mají drobné či větší 
lékové interakce s botulotoxinem, a tyto je potřeba znát a sní-
žit tak možnosti drobných i zásadních komplikací.

Jsou známy systémové negativní účinky botulotoxinu, kte-
ré dokonce amerického regulátora FDA (Food and Drug Ad-
ministration) přiměly vydat v roce 2009 (2) závažné varová-
ní vzhledem k několika smrtelným komplikacím (pouze po 
podání vysokých dávek v neurologii) a mnoha nepříjemným 
vedlejším efektům i v estetické medicíně, jakými jsou dvoji-
té vidění, dysphagie, suchost v ústech či syndrom podobný 
chřipce (3). Trvání těchto komplikací může být ve dnech, ale 
mohou přetrvávat i několik měsíců. Je důležité je znát a umět 
řešit, nelze vyloučit ani jejich zneužití pacienty, kteří chtějí 
získat finanční plnění od lékaře, jak už se stalo opakovaně 
v USA. 

Botulotoxin tedy představuje jednu z nejzajímavějších lé-
čebných molekul dneška s obrovským významem v estetické 
medicíně a desítkami aplikací v medicíně kurativní. Má však 
i svá rizika a ty je třeba znát. Proto patří tento lék jen do řád-
ně vyškolených rukou a vždy je třeba respektovat maximální 

doporučené dávky pro danou indikaci, neboť pracujeme se 
silným jedem.

BOTULOTOXIN A STOMATOLOGIe 
Stomatologie patří celosvětově mezi specializace nejvíce 

využívající botulotoxin. Zejména kurativní (mimo estetickou 
medicínu) možnosti tohoto léku jsou však v současné době 
v České republice, bohužel, nedostatečně využívány. Informa-
ce o využití botulotoxinu nejsou dosud součástí pregraduální-
ho studia a nenalezneme je ani v kurikulu medicínsky orien-
tované čelistní a obličejové chirurgie. Jako nejvyšší standard 
školení je celosvětově chápán výcvik na tělech zesnulých (ka-
daverech), který už několik let probíhá i pro stomatology na 
1. lékařské fakultě UK v Praze. Potřebné informace je tedy 
možné na příslušné úrovni získat.

KURATIVNí INDIKACe 
Bolesti hlavy v oblasti musculus occipitofrontalis

Jedná se o indikaci, která patří primárně do ordinace neu-
rologické, s mnoha nemalými riziky. Zároveň však musí být 
často chirurgicky orientovaný stomatolog součástí diferenciál-
ní diagnostiky a v mnoha zemích je na doporučení neurolo-
ga aplikujícím vzhledem k vysokým znalostem anatomie hla-
vy a krku.

Botulotoxin je schválen na léčbu migrenózních bolestí, kde 
jeho efekt spočívá ve snížení nadměrného svalového tonu 
(tímto způsobem se využívá i v psychiatrii), hovoří se i o pří-
mém, systémovém, ovlivnění migrény, jež poskytuje alterna-
tivní necholinergní mechanismus akce (4). 

Podmínkou úspěšné léčby je komplexní diferenciální dia-
gnostika, kde je třeba vyloučit jiné příčiny. Řada bolestí v ob-
lasti hlavy a krku by tedy měla být posouzena po linii neu-
rolog–ortoped–ORL–psychiatr a v neposlední řadě i stomato-
log. Do oblasti m. occipitofrontalis, kam je botulotoxin apli-
kován, se často projikují bolesti zejména z temporomandi-
bulárního kloubu a autor tohoto sdělení se setkal i s případy, 
kdy primární příčinou u pacienta ošetřeného botulotoxinem 
byly zubní obtíže v horní čelisti, komplikované zánětem če-
listní dutiny. 

Botulotoxin je při bolestech hlavy někdy doporučován jako 
terapeutický pokus, kde v případě selhání jiné léčby započne 
slovy indikujícího „dlouhý a nepříjemný diagnostický proces“. 
Kromě zbytečně častého selhání botulotoxinu a nepotřebných 
finančních výdajů to přináší riziko zejména u primárně psy-
chiatricky nemocného pacienta. Vzhledem k vysoké inciden-
ci projekcí jiných než migrenózních bolestí do m. occipito-
frontalis se provádění takového pokusu velmi nedoporučuje 
a indikační rozhodnutí je nutné delegoval na neurologa po 
zevrubném vyšetření. Zainteresování psychiatra je zajímavé 
i s ohledem na recentní publikace prokazující antidepresivní 
účinek botulotoxinu srovnatelný s nejúčinnějšími systémový-
mi antidepresivy. Mohlo by se jednat o zajímavou terapeutic-
kou možnost a zároveň osvětlení někdy popisované závislosti 
některých pacientů na této látce.

řešení asymetrií obličeje 
(hemifaciální spasmus; paréza lícního nervu)

Jedná se o jednu z nejzajímavějších a zároveň nejnáročněj-
ších aplikací. Obličej je vždy asymetrický, při překročení urči-
té, často subjektivní hranice je vnímána situace jako esteticky 
nežádoucí, při větším rozsahu až jako patologická. Je nepo-
chybné, že jsme botulotoxinem schopni zvládnout řadu situ-
ací a vyhnout se velmi komplikované chirurgické intervenci, 
ale je třeba znát všechny souvislosti a zejména naprosto přes-
ně aplikovat. 



243LKS 11/2016

Smysl má použití u dočasných poruch (n. facialis) či jinak 
nezvládnutelných stavů (hemifaciální spasmus). Doporuču-
je se postupovat od minimálních dávek pro jednotlivé svaly 
a eventuálně po dvou týdnech, kdy dojde k plnému nástupu 
efektu léčby, dávky zvyšovat. Velmi dobře je literárně doku-
mentovaný botulotoxin při léčbě dočasné Bellovy parézy ob-
ličejového nervu, kde aplikací do zdravé poloviny obličeje za-
bráníme „přetahování“ postižené části, což zmenší estetickou 
traumatizaci pacienta a pomůže zabránit spolu s rehabilitací 
trvalým následkům (5). Pokud nedojde k obnovení plné syme-
trie, botulotoxin může být použit k trvalé kompenzaci rozdíl-
ného svalového tonu. Tato aplikace je vesměs po celém svě-
tě hrazena ze zdravotního pojištění, u nás je situace nejasná, 
někteří neurologové takto aplikují na účet pojišťoven, většina 
pacientů si zatím léčbu platí sama. Tato indikace se řadí celo-
světově mezi stomatochirurgické.

Aplikace do musculus masseter 
(hlavně řešení bruxismu)

Donedávna bylo jedinou uznanou indikací do tohoto žvý-
kacího svalu zaléčení hernie způsobené nedostatečností fas-
cie při nemožnosti chirurgické intervence (nikterak snadné 
a prediktabilní). V poslední době se stává populární aplikace 
vysokých dávek botulotoxinu po dlouhou dobu s cílem způso-
bit trvalé zmenšení objemu svalu a snad i s mediální přestav-
bou mandibuly za účelem změny tvaru obličeje od čtverco-
vého či krabicovitého k oválnému. Značná popularita tohoto 
ošetření je v Asii a proniká i k nám. 

Smysluplnější je aplikace do m. masseter a pterygoideus 
medialis za účelem ovlivnění bruxismu, kde nemáme mno-
ho jiných úspěšných alternativ. Kromě očekávaného dočasné-
ho efektu byl pozorován také trvalý výsledek i po jedné apli-
kaci, neboť mozek přestane v některých případech příčinné 
psychické problémy projikovat do hyperfunkce vyřazených 
svalů. Terapie eventuálních psychických problémů příslušným 
odborníkem by měla jít ruku v ruce s aplikací botulotoxinem, 
neboť je kauzální. Je ovšem potřeba zdůraznit, že se jedná 
o poměrně vysoké dávky botulotoxinu do každé strany nejmé-
ně 3 – 4x ročně (6). Krátkodobě se jedná o elegantní postup, 
dlouhodobě jsou náklady na léčbu vysoké. Samotné žvýkání 
může kompenzovat musculus pterygoideus medialis, ale ne-
máme žádná data, jak se redukce objemu a funkce musculus 
masseter projeví dlouhodobě na zdraví a tvaru orofaciálního 
systému. Je tedy potřeba pacienty informovat o velmi nedo-
statečných publikacích, které máme nyní k dispozici, a o ne-
jasných rizicích. Aplikace musí být prováděna velmi přesně, 
aby nedošlo k poškození nervus facialis nebo vývodu glandu-
la parotis (obr. 1). Přesným tréninkem lze tato rizika minima-
lizovat k nule. 

Aplikací do m. masseter jsou řešeny i některé další vzácněj-
ší syndromy a symptomy, jakými jsou skusová myalgie, „sym-
ptom bolestivého prvního skousnutí“ a oromandibulární dysto-
nie (7). Pokud se setkáváme na našem pracovišti se selháním, 
je to většinou dáno poddávkováním. Do musculus ma sseter 
dáváme, vzhledem k jeho objemu, dávku obvykle pětkrát vyšší 
než do mimických svalů při estetických indikacích.

Obr. 1: Bruxismus – místo aplikace. Obr. 2: Syndrom TMK – místo aplikace.
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Syndrom temporomandibulárního kloubu
Používá se kombinace aplikací do m. pterygoideus latera-

lis a m. masseter (obr. 2). Indikace se omezuje na pacienty 
s protrahovanou svalovou hypertonií a je třeba dát pozor, aby-
chom zejména aplikací do m. pterygoideus lateralis nezpůso-
bili symptom „zmrzlého“ úsměvu, který vzniká po difuzi botu-
lotoxinu do povrchových mimických svalů (8). Osobně se au-
torovi osvědčila navigace aplikační jehly ultrazvukem.

Neuralgie trigeminu
Botulotoxin je využíván jako doplněk k medikaci před za-

početím neurochirurgické léčby, popřípadě při její kontraindi-
kaci. Ne zcela jasným mechanismem, pravděpodobně bloka-
cí proprioceptivního čití, působí analgeticky, nikdy však jako 
mono terapie, vždy jen jako potenciace neurologické medi-
kace (9).

Sialorrhoea
Nejčastěji se léčba využívá u neurologických a jiných aki-

netických onemocnění, typicky u parkinsonismu a u kompli-
kací iktu. Botulotoxin se aplikuje (někdy pod kontrolou so-
nografie) do příušní či podčelistní slinné žlázy. Tento postup 
zajistí sníženou salivaci na 6 – 9 měsíců, což můžeme s úspě-
chem využít též u sialoadenitidy a slinných píštělí (10). Důle-
žité je podávat dostatečné, tj. poměrně vysoké dávky botulo-
toxinu, srovnatelné s dávkováním do musculus masseter.

Tinnitus
Toto multifaktoriální a ne zcela prozkoumané onemocně-

ní můžeme v případě myoklonu měkkého patra, jenž způso-
buje patologii postavení nejmenšího svalu v těle m. stapedi-
us, ovlivnit přesnou aplikací botulotoxinu do měkkého patra, 
ideálně pod kontrolou EMG. Indikace neurologem je podmín-
kou, provedení bývá na stomatologovi (11).

eSTeTICKé INDIKACe
Snížení či zvýšení polohy horního rtu

Přesná poloha, velikost a tvar horního rtu je jedním z nejví-
ce požadovaných parametrů při ošetření v rámci estetické me-
dicíny a estetické stomatologie. S přibývajícím věkem dochá-
zí k dorsálnímu ústupu maxily, což spolu s přirozenou abra-
zí (zkrácením) předních zubů a ztenčením vede k syndromu 
„dlouhého rtu“. Jako „populární řešení“ velmi často vidíme 
retní červeň zcela nepřirozeně „nafouknutou“ nejrůznějšími 
injekčními výplňovými materiály na bázi kyseliny hyalurono-
vé, kdy nezřídka horní ret přesáhne velikostí dolní, což je na-
prosto neakceptovatelné. Hlavní problém pacienta, „nevidi-
telné zuby“, tento postup nezlepší, naopak dále prohloubí. 

Řešení musí být interdisciplinární. Raritně ventralizujeme 
horní čelist chirurgicky, častěji volíme předléčbu ortodontic-
kou, popřípadě můžeme ret zkrátit plasticko-chirurgicky. Čas-
tým řešením je prodloužení klinické korunky frontálních zubů 
s pomocí fazet nebo korunek, i to má však svoje limity a mož-
né komplikace. Kauzální řešení spočívající v celkovém zvýše-
ní skusu pacienta je optimálním řešením, ale není vždy mož-
né získat pro něj souhlas pacienta. Botulotoxin je zde řeše-
ním prostřednictvím oslabení depresorů dolního rtu a muscu-
lus orbicularis oris. Tím začnou převažovat levátory horního 
rtu a dojde k expozici labiálních plošek bez zásahu do zub-
ních tkání. 

Bohužel, málo indikované je snížení pozice horního rtu, 
kdy můžeme zakrýt nepopulární vysokou expozici dásní, tzv. 
„gummy smile“ (12). Řada stomatologů volí k řešení tohoto 
problému složité až devastující postupy spočívající ve zkra-
cování alveolární kosti s následnou redukcí gingivy s finálním 

„prodlužováním“ zubů. Mnohem jednodušší je aplikace botu-
lotoxinu do místa, kde se protínají tři levátory horního rtu, la-
terokaudálně od úponu křídla nosního (obr. 3). Můžeme do-
plnit i další aplikací, centrálně subnasálně. Tato indikace vy-
žaduje tři vpichy se standardním množstvím látky. Dle naší 
zkušenosti se jedná o velmi efektní a efektivní postup, který je 
u nás málo využíván. Jde o jednu z nejzajímavějších indikací 
ve stomatologii vůbec.

Aplikace do musculus orbicularis oris
Ačkoli aplikace do spodní obličejové etáže jsou extrémně 

obtížné, riskantní, pouští se do nich i mnoho začátečníků. Ap-
likace malého množství botulotoxinu do musculus orbicularis 
oris vyhladí velmi nepopulární příčné vrásky. Přesně zasáh-
nout jemný sval bez kontroly zobrazovací technikou je však 
nanejvýš obtížné. Vždy je třeba počítat s oslabením jeho funk-
ce, které vede k omezené schopnosti udržet nápoje a stravu 
v dutině ústní. Tato komplikace je však zejména pacientkami 
překvapivě dobře snášena, musí být ale dopředu poučeny. Hů-
ře jsou snášeny asymetrie, které můžeme korigovat jen dalším 
prohloupením parézy svalu, popřípadě pouze čekáme týdny 
až měsíce na odeznění. Obvykle používáme čtyři vpichy pra-
videlně rozmístěné po obvodu s polovičním množstvím látky 
než v ostatních místech aplikace v obličeji.

elevace ústního koutku
Aplikace botulotoxinu do musculus depresor anguli oris, 

popřípadě do musculus platysma, je nejoblíbenějším řešením 
„ochablých“ ústních koutků, které mohou z prostého vzhle-

Obr. 3: Snížení pozice horního rtu – místo aplikace.
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dového problému přerůst až do zánětlivého onemocnění (13). 
Je si však třeba uvědomit, že nejčastější příčinou tohoto pro-
blému je snížení výšky skusu čelistí abrazí zubů, popřípadě 
jejich ztrátou. 

Primární léčba by měla být stomatologická, a to nejenom 
proto, že je kauzální, ale předchází i řadě vážných komplika-
cí, jakými může být třeba poškození čelistního kloubu. Apli-
kace botulotoxinu by měla tedy být vyhrazena jen pacientům, 
kde plné stomatologické vyřešení problému není možné, po-
případě je pacient u vědomí rizik odmítl. Eventuálně jako ad-
juvantní léčba k vystupňování efektu. 

Z mnoha možných schémat se na našich pracovištích osvěd-
čila aplikace do dvou bodů při okraji mandibuly zasahující ne 
toliko depresor anguli oris, ale i musculus platysma. Svalový 
úpon je tu jasný a přesná poloha svalu je palpovatelná.

Aplikace do mimických svalů dolní obličejové třetiny
Kostní úpony nám umožňují relativně bezpečně zasáhnout 

skupinu depresorů a elevátorů rtu, což může korigovat linii 

úsměvu pacienta, tedy klíčový parametr estetické stomato-
logie. 

Relativně snadno určíme polohu žvýkacích svalů. Vždy ne-
určité je zasažení například musculus orbicularis oris a bez-
mála nemožná je přesná orientace s výjimkou zkušených ob-
ličejových chirurgů u musculus risorius. Příští možné schvá-
lení aplikací v této oblasti bude možná bezpečnější s navi-
gací ultrazvukem, jak vidíme u jiných aplikací botulotoxinu 
(např. si alorhea) (14), což jsme na našem pracovišti prioritně 
vyzkoušeli se signifikantním poklesem komplikací.

ZáVěR
Rychlý vývoj aplikací botulotoxinu přináší nové možnosti 

využitelné stomatologem ať už samostatně, nebo ve spoluprá-
ci se specialisty z jiných oborů. Kromě výše uvedených evi-
dence based ověřených indikací se objevují stále nové a nové 
kazuistiky, které je třeba sledovat a popřípadě začít využívat 
k novým možnostem. Botulotoxin by se vzhledem k šíři svého 
využití měl stát součástí pregraduální i postgraduální výuky.
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* Compared to a regular toothpaste and professional clean and 24 weeks’ twice-daily brushing. Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.
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*Ve srovnání s jinou zubní pastou po profesionálním vyčištění a s čištěním kartáčkem dvakrát denně po dobu 24 týdnů.
  Při srovnávání byla použita zubní pasta bez hydrogenuhličitanu sodného (1100 ppm F ve formě fluoridu sodného).
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TeST 11
Na konziliární vyšetření se dosta-

vil 62letý pacient, nekuřák, v jehož 
anamnéze nebylo žádné systémové 
onemocnění a tou dobou byl bez pra-
videlné medikace. Pacient byl v dispen-
zární péči zubního lékaře se specializa-
cí v parodontologii, který v posledním 
roce opakovaně prováděl hluboký sca-
ling zubu 44 a následně indikoval ten-
to zub k extrakci. Plánované řešení de-
fektu po extrakci zubu spočívalo v aug-
mentaci a následném zavedení nitro-
kostního dentálního implantátu. Paci-
ent vzhledem k průběhu ošetření a po-

chybnostem změnil ošetřujícího lékaře. 
Nový zubní lékař se specializací v pa-
rodontologii jej odeslal k endodontic-
kému konziliárnímu vyšetření ohledně 
prognózy prvního pravého dolního pre-
moláru. Pacient si přeje zub zachovat, 
je-li to možné.

Při klinickém vyšetření nacházíme 
chrup po extrakcích zubů 18, 17, 28, 
38, kazivé léze zubů 43, 44 a 48, větší 
počet amalgámových výplní a nevyho-
vující adhezivní rekonstrukce zubu 44. 
Hygiena dutiny ústní není optimální, 
zubní plak je přítomen především lin-
gválně na zubech 43 – 47, kde je rov-
něž přítomna výrazná hyperemie gingi-
vy. Sondovaná hloubka parodontálních 
chobotů je do 5 mm, s výjimkou zubu 
44, kde je lingválně sondováno 12 mm 
a je zde také přítomna hnisavá exsuda-
ce z parodontálního chobotu. Zub 44 
zároveň vykazuje viklavost III. stupně, 
oproti ostatním zubům je citlivý na po-
klep jak v příčné, tak podélné ose, a je 
lingválně palpačně citlivý. Při statické 
ani dynamické okluzi nejsou přítomny 
známky traumatické artikulace. Na dia-
gnostickém intraorálním snímku lze vi-

Obr. 2: 
Ortopantomogram 
zhotovený před 
parodontologickou 
léčbou.

dět endodonticky ošetřený zub 44 s roz-
sáhlým periradikulárním projasněním. 
Kořenová výplň není ve středu kořene 
a při důkladnější analýze snímku je zře-
telná kontura dalšího kořene. Taktéž je 
viditelné projasnění korunky meziálně 
nad cementosklovinnou hranicí charak-
teru kazivé léze a zastínění odpovída-
jící fotokompozitní výplni V. třídy dle 
Blacka (obr. 1). Pacient nám dal k dis-
pozici OPG snímek zhotovený na po-
čátku parodontologické terapie (obr. 2). 
Zde vidíme iniciální generalizovanou 
horizontální resorpci alveolární kosti 
a výrazný osamocený vertikální defekt 
u zubu 44. Rovněž je viditelné zastínění 
charakteru fotokompozitní výplně V. tří-
dy dle Blacka a projasnění charakteru 
kazivé léze meziálně nad úrovní ce-
mentosklovinné hranice.

Otázky:
1.  Jaká je diagnóza u zubu 44?
2.  Byla dosavadní terapie 

zubu 44 adekvátní?
3. Je možné zachování zubu 44?Obr. 1: Diagnostický snímek zubu 44.

* Compared to a regular toothpaste and professional clean and 24 weeks’ twice-daily brushing. Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.
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TeST 11 – řeŠeNí
Ad 1: Vzhledem k přítomnosti poško-

zení parodontu a nevyhovujícímu en-
dodontickému ošetření můžeme usu-
zovat, že se bude jednat o pulpoparo-
dontální lézi. Diferenciální diagnostika, 
klasifikace a léčba pulpoparodontál-
ních lézí klade velké nároky na ošetřu-
jícího lékaře. Symptomy pulpoparodon-
tálních lézí jsou totiž velmi neurčité. Pa-
tří sem zejména zánět gingivy, viklavost 
zubu, bolest na poklep/palpaci, přítom-
nost parodontálních chobotů, exsudace 
z parodontálního chobotu a negativní 
test vitality postiženého zubu. 

V diferenciální diagnostice by se dá-
le dalo uvažovat o vertikální fraktuře ra-
dixu zubu. Vzhledem k nálezu kontury 
druhého radixu zubu s neošetřeným ko-
řenovým kanálkem se tato možnost zdá 
méně pravděpodobná. Také rentgenolo-
gický obraz osteolýzy není pro frakturu 
radixu typický. 
Základem klinické diferenciální 
diagnostiky pulpoparodontálních 
lézí je (1):
●● parodontální sondáž, a to především 

kvalita povrchu kořene a tvar 
parodontálního chobotu,
●● zjištění vitality zubů,
●● důkladná analýza rentgenogramů.

V našem případě jsme vyslovili před-
běžnou diagnózu pulpoparodontální 
léze s převažující endodontickou slož-
kou. Tuto domněnku můžeme potvrdit:

a) Zhodnocením endodontu
●● předchozí nevyhovující 

endodontické ošetření s nenalezeným 
lingválním kořenovým kanálkem,
●● stále přítomná kariézní léze zubu 44.
b) Zhodnocením parodontu
●● parodontální chobot je přítomen 

pouze lingválně a zasahuje až do 
oblasti apexu lingválního kořene,
●● parodontální chobot má téměř 

paralelní stěny a zubní kámen není 
přítomen na povrchu kořene,
●● absence traumatické artikulace. 

Pro uzavření diagnózy již chybí pou-
ze zařazení do některé ze tří základních 
klasifikací pulpoparodontálních lézí.

Dle klasifikace Guldenera a Lange-
landa se stav označuje jako primárně 
endodontická léze (2). Tato klasifikace 
je založena na etiologii a možném pa-
tologickém působení mezi endodontem 
a parodontem (3). Další klasifikace se 
zaměřují na diagnostiku, terapii a pro-
gnózu pulpoparodontálních lézí. Dle 
klasifikace Simona, Glicka a Franka se 
jedná o primární endodontickou lézi se 
sekundárním postižením parodontu (4). 

Další klasifikace dle Foceho  označu-
je tento typ jako II. třídu, tzv. „down-
-crown“ lézi (5).

Ad 2: Vzhledem k převažující endo-
dontické složce pulpoparodontální lé-
ze byla dosavadní parodontální terapie 
neúspěšná, jelikož příčinou vzniku pa-
rodontálního chobotu byla infekce en-
dodontu. Pokud máme podezření na 
pulpoparodontální lézi, kde hraje vý-
znamnou roli endodontická složka, mě-
lo by vždy být provedeno adekvátní en-
dodontické ošetření a parodontologická 
terapie až v případě, kdy endodontická 
terapie nevede ke zlepšení stavu (5).

Ad 3: Pokud je diagnostika pulpopa-
rodontálních lézí s převažující endo-
dontickou složkou provedena správně 
a je zhotoveno adekvátní endodontic-
ké ošetření, je úspěšnost terapie velmi 
dobrá (5). V případě, kdy byl proveden 
opakovaný hluboký scaling, je prognó-
za zubu nejasná. Pacient byl o tom-
to faktu poučen a bylo mu vysvětleno, 
že se jedná spíše o preimplantologic-
ké endodontické ošetření, jehož cílem 
je zmenšit rozsah následné kostní aug-
mentace. Pacient, obeznámený s tím-
to faktem, souhlasil s reendodontickým 
ošetřením.

Následně bylo provedeno reendo-
dontické ošetření v jedné návštěvě. Po 
nasazení kofferdamu byly odstraněny 
veškeré výplně, kazivé hmoty a zhoto-
vena preendodontická dostavba. Po od-
stranění kořenové výplně, zprůchod-
nění a následném opracování bukální-
ho kořenového kanálku byl lokalizován 
a opracován i lingvální kořenový kaná-
lek. Při irigaci a ultrazvukové aktiva-
ci 5% roztoku chlornanu sodného byl 
dodržen výplachový protokol pro silně 
infikované kořenové kanálky dle dopo-
ručení České endodontické společnos-
ti. Následně byly kořenové kanálky za-
plněny vertikální kondenzací gutaperči 
za tepla a koronální část adhezivně re-
konstruována. Zub byl vyřazen z okluze 

a vzhledem k velké viklavosti bylo pro-
vedeno dlahování z volné ruky k okol-
ním zubům pomocí fotokompozitního 
materiálu. Pacient byl poučen o přítom-
nosti kazivé léze na zubu 43.

Pacient se dostavil na kontrolní vyšet-
ření po 1 měsíci, kdy byl parodontální 
chobot bez hnisavé exsudace, a násled-
ně po 2 a 5 měsících, kdy byl bez sub-
jektivních obtíží a hloubka parodontál-
ního chobotu se zmenšovala.

Na kontrolním snímku po 1 roce vi-
díme kořenovou výplň v obou koře-
nových kanálcích a známky hojení 
(obr. 3). Hloubka parodontálního cho-
botu při kontrolním vyšetření byla ling-
válně 6 mm bez další parodontologické 
léčby. Zub vykazoval viklavost I. stupně 
a fotokompozitní dlaha již byla rozvol-
něna. Pacientovi subjektivně viklavost 
nevadila, a tak dlahování nebylo obno-
veno. Zbytky fotokompozitní dlahy byly 
odstraněny.

Na kontrolním snímku po 2 letech vi-
díme téměř vyhojenou lézi okolo koře-
ne zubu 44 (obr. 4). Parodontální son-
dáž byla cirkulárně 4 mm a zub byl kli-
nicky pevný. Zub v mezičase vyputoval 
do okluze a dostal se tak do funkce. Lin-
gválně je výraznější ztráta podpůrných 
tkání parodontu, pravděpodobně ná-
sledkem opakovaně prováděného hlu-
bokého scalingu. To s velkou pravděpo-
dobností způsobuje i méně rentgenkon-
trastní charakter kostní tkáně v okolí zu-
bu 44. Stále je přítomna kazivá léze zu-
bu 43 a pacientova hygiena je více než 
kompromisní. Ve stejné návštěvě byl 
zhotoven i ortopantomogram (obr. 5). 
Vzhledem k výsledku terapie bylo pa-
cientovi doporučeno zhotovení prote-
tické rekonstrukce zubu 44 a opětovně 
i sanace kazivé léze zubu 43.

Závěr: Pulpoparodontální léze jsou 
často obestřeny tajemstvím kvůli obtíž-
nosti jejich správné diagnostiky, která 
vyžaduje znalosti ze dvou specializací 
– endodoncie a parodontologie. A tak 

Obr. 4: Kontrolní snímek po 2 letech.Obr. 3: Kontrolní snímek po 1 roce.
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O AUTOROVI
MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., (*1988) ukončil v r. 2012 studium oboru 
zubní lékařství na LF UP v Olomouci. V témže roce začal pracovat na 
konzervačním a parodontologickém oddělení Kliniky zubního lékařství 
LF UP a FN Olomouc. Podílí se na teoretické a praktické výuce studentů 
zubního lékařství včetně výuky zahraničních studentů. V r. 2015 ukončil 
individuální program specializace v endodoncii (IPSE) vzdělávacího 
programu I love endo a v r. 2016 ukončil doktorský studijní program, 
obor stomatologie, na LF UP Olomouc.

Kontakt: loupaczech@gmail.com
 Klinika zubního lékařství
 LF UP a FN v Olomouci
 Palackého 12, 772 00  Olomouc 

se někdy stává, že se neodhalí pravá 
etiologie a parodontální léze endodon-
tického původu se léčí jako lokalizo-
vaná parodontitida a naopak. Je velmi 
důležité se zaměřit na charakter paro-
dontálního chobotu (a to jak tvaru pa-
rodontálního chobotu, tak kvality povr-
chu kořene), důkladnou analýzu rent-
genogramu a zjištění vitality zubu. Po-
kud předpokládáme, že endodontická 
složka hraje významnou etiologickou 
roli pulpoparodontální léze, je na místě 
provést adekvátní endodontické ošetře-
ní a znovu kriticky posoudit stav paro-
dontu v pravidelných intervalech, a pří-
padně až následně přistoupit k paro-
dontologické intervenci.

Publikace vznikla za podpory 
grantu IGA_LF_2016_007.

SUMMARy
HOw TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 11: eNDO-PeRIODONTAL 
LeSIONS

Diagnosis and treament of endo-peri-
odontal lesions is demanding on den-
tist because for treatment planning and 
succesful outcome of therapy is neces-
sary to have profound knowledge of two 
dental disciplines – Endodontics and 
Periodontology. If the prevailing com-
ponent of endo-periodontal lesion is 
misdiagnosed, it leeds to poor treatment 
outcome. In case report is showed how 
proper diagnosis and treament planning 
influence treatment outcome.
 
Žižka R, Šedý J, Škrdlant J.  
Jak úspěšně napravit neúspěch. 
Test 11: Špatně diagnostikovaná 
pulpoparodontální léze. 
LKS, 2016, 26(11): 247 – 249

Obr. 5: Srovnání výřezů OPG snímků před začátkem léčby parodontu a 2 roky 
po reendodontickém ošetření zubu 44.
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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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BUNKOVé MIKROPROSTReDIe 
ZDRAVéHO A FIBROTICKéHO ĎASNA

informace přečtěte si...

Michal Straka, Ivan Varga

S GRAF, Bratislava, 2016, 1. vydání

ISBN 978-80-971559-3-3; vázáno, 208 stran, cena neuvedena

Zajímavá odborná novinka z oblasti 
biologie ústní dutiny vyšla před 
několika týdny na Slovensku. Autory 
jsou praktik – zubní lékař MUDr. 
Michal Straka, CSc., a teoretik – 
přírodovědec doc. RNDr. Ivan Varga, 
Ph.D., oba zároveň vysokoškolští 
pedagogové. 

Obsah publikace stručně představu-
je a hodnotí předmluva, kterou napsal 
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc., před-
nosta Ústavu histologie a embryologie 
LF Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Mimo jiné v ní uvádí:

„Záujem o poznanie mikroskopic-
kej stavby a ultraštruktúry ďasna a jeho 
funkcií sa v minulosti menil. V súčas-
nosti prežíva ďasno akúsi ‚vedeckú re-
nesanciu‘, a jeho výskum a detailné po-
znanie štruktúry a fyziológie sa stalo pre 
správne pochopenie klinickej medicíny 
veľmi aktuálne. Ďasno má morfologic-
ky aj funkčne unikátne postavenie, na-
koľko je nie len súčasťou parodontu, ale 
zároveň tvorí časť sliznice ústnej duti-
ny. Jedinečná interakcia rôznych súčas-
tí ďasna na mikroskopickej a moleku-
lárnej úrovni – povrchový epitel, bun-
ky väziva, imunologicky aktívne bun-
ky, kolagénové vlákna a amorfná me-

dzibunková hmota – zohrávajú kľúčový 
význam pri vytváraní dokonalej bariéry 
medzi ústnou dutinou a vnútorným pro-
stredím organizmu. Ďasno pritom ne-
má úlohu len pasívnej bariéry. Vďaka 
prítomnosti antigén-prezentujúcich bu-
niek je ‚senzorom‘ prítomnosti cudzích 
antigénov v ústnej dutine, obsahuje 
špecifické bunkové receptory zachytá-
vajúce aj ten najjemnejší tlak, poskytuje 
oporu zubom potrebnú na správne vy-
konávanie ich funkcie. 

Aj napriek nespochybniteľnému vý-
znamu ďasna pre zdravie ústnej dutiny 
je morfologický opis ‚klinicky zdravé-
ho‘ ďasna málo známy a nejednoznač-
ný. Ak berieme do úvahy bohatú prí-
tomnosť mikroflóry ústnej dutiny a me-
chanickú záťaž ďasna pri žuvaní, ťažko 
je skutočne opísať stavbu ‚normálneho‘ 
ďasna bez zápalového infiltrátu alebo 
mechanického zaťaženia. Autori mo-
nografie sa na túto neľahkú výzvu po-
dujali, použili rôznorodé histologické 
metódy a ich výsledkom je aj ‚obrazo-
vý atlas‘ klinicky zdravého ďasna, kto-
rý pozostáva z viac desiatok mikrofoto-
grafií a elektronogramov. Ako patológ 
špeciálne oceňujem, že neostali len pri 
opise klinicky zdravého ďasna, ale ich 
výskum zahŕňa aj problematiku zväčše-
nia ďasna, napríklad pri metabolických 
poruchách alebo pri užívaní vybraných 
liečiv.

Text aj s obrazovou prílohou obsahuj-
úcou takmer stovku snímok zo svetelné-
ho a elektrónového mikroskopu možno 
odporučiť tak praktickým zubárom, ako 
aj morfológom a patológom. Navyše, 
treba si aj objektívne priznať, že v po-
slednom období sa podobné monogra-
fie objavujú na našom trhu len spora-
dicky.“

Redakce

Terapie lékově podmíněné 
osteonekrózy čelistí (MRONJ) 
představuje v posledních letech 
závažný problém provázený 
i řadou nejasností v publikovaných 
doporučeních. Na základě zkušeností 
s terapeutickým i profylaktickým 
podáváním pentoxifyllinu a tokoferolu 
(P–T) v prevenci vzniku i v léčbě 
osteoradionekrózy se retrospektivně 
hodnotila i první zkušenost s touto 
léčbou u pacientů s MRONJ. 

Pentoxifyllin zlepšuje prokrvení (vazo-
dilatace, snížení viskozity krve, zvýšení 
elasticity erytrocytů), indukuje anti-tumor 
nekrotizační faktor (anti-TNFα) a snižuje 
tak zánět a fibrotizaci tkání podobně jako 
tokoferol. Tokoferol (vitamin E) je silným 
zametačem kyslíkových radikálů, mírní 
tak důsledky oxidačního stresu a chrání 
buněčné membrány. 

U skupiny 7 nemocných  s onkologic-
kým onemocněním (5 s kostními me-
tastázami, 2 s mnohočetným myelomem) 
a různými stádii MRONJ (3. – 3x, 2. – 3x, 
0. – 1x) se podávala s antiresorpční léčbou 
zároveň i kombinace P–T (pentoxifyllin 
400 mg 2krát denně a tokoferol 400 IU 
2krát denně) v průměru 16,8 měsíců. Při 
poslední kontrole udávali všichni pacien-
ti ústup obtíží. U všech se zároveň radio-
graficky prokázala novotvorba kosti v mís-
tech předchozích radiolucentních defek-
tů. Ve dvou případech zcela – a u dalších 
dvou částečně – vymizela exponovaná 
kost, u jednoho nemocného zůstal defekt 
nezměněn. Jeden pacient, u kterého před 
zahájením léčby P–T byly tři okrsky obna-
žené kosti, měl po jejím ukončení jedno 
ložisko zcela překryto sliznicí, druhé par-
ciálně a třetí zůstalo nezměněno.

Série kazuistik ukázala, že léčba P–T 
byla dobře tolerována všemi pacienty, je 
levná a může být efektivním doplněním 
léčby MRONJ.
(Owosho AA, et al. Pentoxifylline 
and tocopherol in the management of 
cancer patients with medication- related 
osteonecrosis of the jaw: 
an observational retrospective study 
of initial case series. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol, 2016, 
122: 455 – 459)

Zpracoval
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA

Česká stomatochirurgická společnost
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doc. RNDr. Ivan Varga, PhD. sa narodil 8. marca 1981 v Komárne. Pro-
moval roku 2004 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Roku 2008 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu na PriF 
UK z vedného odboru Antropológia, roku 2010 obhájil svoj druhý dokto-
rát na Lekárskej fakulte UK v Bratislave z odboru Patologická anatómia 
a súdne lekárstvo. Roku 2011 mu Slovenská akadémia vied priznala ve-
decký kvalifikačný stupeň IIa. Na docenta v študijnom odbore Anató-
mia, histológia a embryológia habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach roku 2012. Od roku 2005 pôsobí na Ústave 
histológie a embryológie LF UK v Bratislave, v súčasnosti ako zástupca 
prednostu. Zároveň pôsobí aj na Ústave histológie a embryológie LF SZU 
v Bratislave, od roku 2015 na funkčnom mieste profesora. Je hosťujúcim 
profesorom Lekárskej akadémie Lithuanian University of Health Scien-

ces v meste Kaunas, Litovská republika. Je autorom alebo spoluautorom 7 učebníc a učebných textov, 4 ve-
deckých monografií a viac ako 90 pôvodných vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch (z toho 
35 je indexovaných v databáze Current Contents). Jeho práce boli viac ako 400-krát citované a výška jeho 
Hirschovho indexu má hodnotu 10. Docent Varga je  členom Vedeckej rady LF SZU, je poradcom Federative 
International Programme for Anatomical Terminology pre oblasť histologickej terminológie, čestným členom 
Asociación Argentina de Anatomía Clínica, členom American Association of Clinical Anatomists a členom 
Výboru Slovenskej anatomickej spoločnosti. V roku 2015 bol prezidentom medzinárodného vedeckého kon-
gresu 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy.

K Li ká b

MUDr. Michal Straka, CSc.
Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – sto-
matologický smer.
- Atestácie I. a II. stupňa zo všeobecnej stomatológie. 
- ukončené doktorandské štúdium na LF UK Bratislava, obhajoba dizer-

tačnej práce s témou: Genetika orofaciálnej sústavy. 
Odborná prax: 
1993 – čiastočne doteraz, vedúci lekár súkromnej zubnej praxe Bratislava
2000 – 2002 externý zamestnanec – Trnavská univerzita, Trnava
2002 – 2005 externý zamestnanec Slovenskej zdravotníckej univerzity 
od roku 2005 Hosťujúci docent na SZU 
od roku 2005 do 2011 odborný asistent Katedry stomatológie LF-SZU
od 2011 – doteraz: vedúci Katedry zubného lekárstva LF SZU. V roku 
2012 založil na Katedre zubného lekárstva Lekárskej fakulty SZU 

pregraduálne štúdium zubného lekárstva. Člen AAP – American Academy of Periodontology, menovaný 
člen World Diabetes Committee. 
Publikačná činnosť: MUDr. Straka je autorom a spoluatorom viacerých monografií a kapitol v monografiách. 
V roku 2014 vydal samostatnú monografiu Etiopatogenéza parodontitíd a ich vzťah k systémovým ochoreniam, 
ktorá predstavuje jednu z prvých komplexných publikácii z tejto problematiky. Táto monografia je prelože-
ná do českého jazyka a v najbližšej dobe (2016) bude vydaná i v Českej republike. V celosvetovo známom 
vydavateľstve „InTech“ napísal samostatnú kapitolu Periodontitis and Diabetes mellitus v anglickej verzii sa-
mostatnej monografie Pathophysiology and Complications of Diabetes mellitus, ktorú editoval Prof. Oluwafemi 
O. Oguntibeju z Juhoafrickej republiky. Je spoluautorom kapitoly Parodontitída zvyšuje riziko pre niektoré systé-
mové ochorenia v 2. doplnenom vydaní Detského zubného lekárstva z roku 2012. V pedagogických publikáciach 
pre pregraduálne štúdium je prvým autorom v spolupráci s Doc. Mentelom monografie Systema lymphaticum
(Miazgová sústava). S uvedeným autorom je spoluatorom nasledovných monografií určených prevažne pre 
študentov zubného lekárstva: Nervi craniales a Topografické oblasti hlavy a krku, svaly hlavy a krku. Publikoval 
vyše 100 vedeckých a prehľadových prác v domácich i zahraničných karentovaných a recenzovaných časopi-
soch. Jeho práca Pregnancy and Periodontal Tissue bola celosvetovo 14-krát citovaná v časopisoch s IF faktorom. 
Bol spoluriešiteľom a oponentom viacerých grantových projektov.

PeNTOXIFyLLIN 
A TOKOFeROL 
V LéČBě MRONJ
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Dne 8. července 1593 ve weigelsdorfu, 
zastrčené vesničce ve Slezsku, objevil 
místní farář cosi neuvěřitelného – 
„přírodně“ se prořezávající zlatý zub 
v ústech sedmiletého chlapečka.

V knize „Ein Wunder wie der goldene 
Zahn“ (Zázrak jako zlatý zub) popisuje Ro-
bert Jütte tuto a další tajemné příběhy. Nuže 
– nebudeme vás napínat. Sice nejeden slo-
vutný učenec tehdy věřil na tzv. transmu-
taci či zásah vyšší moci, po třech letech 
však komise znalců identifikovala podvod. 
Šlo o (ne)obyčejnou zubní korunku zho-
tovenou zlatníkem. Jistě byl šikovný a eru-
dovaný. Ale přece jen – licí technika, vel-
mi pozvolna střídající nepřesnou technolo-
gii obroučkových plechových korunek, se 
objevuje v zubním lékařství až po r. 1880. 
I když jsou známé zlaté odlitky – dokon-
ce ve velikostních poměrech zubních ko-
runek – z Japonska, a to asi 3600 let staré.

Připomeňme však i některé další alter-
nativy. V r. 1746 popisuje Francouz Clau-
de Mouton v díle „Essay d‘Odontotechnie“ 
první zlaté korunky bránící abrazi. A uvádí, 
že zlato některé pacienty esteticky neuspo-
kojovalo, a proto doporučil ve viditelné ob-
lasti chrupu povrch smaltovat. Barevně sla-
děný s okolními zuby.

Po roce 1820 se rozvíjí technika kotve-
ní korunkových náhrad pomocí čepů v ko-
řenech zubů. Už v tehdejší literatuře jsou 
popsány různé technologie jejich zhotove-

ní. Kolem r. 1880 vznikly snad nejznámější 
čepové korunky „z jednoho kusu“ pojme-
nované podle jejich vynálezce Američana 
Cassiuse M. Ri chmonda. Používaly se ještě 
v 60. letech minulého století. Svou estetikou, 
tedy použitím porcelánových fazet na zlatém 
podkladu, nadlouho předčily jiné korunky. 
Dnes je zdálky připomíná technologie Cerec 
(CAD/CAM) v podobě tzv. „endokorunky“.

Od r. 1888 vstupují na scénu žaketové 
korunky amerického zubního lékaře Char-
lese Henryho Landa. Řešení jeho individu-
álně vypálené celoporcelánové korunky 
přetrvalo dodnes. Také pojmenování zůstá-
vá. A jak si možná vzpomenete, už kolem 
r. 1900 se pro výrobu korunek objevuje ta-
ké technologie litého skla.

Bouřlivý vývoj technologií v posledních 
desetiletích už všichni dobře známe ze 
svých stomatologických praxí. Dnes už se 
korunky začínají tisknout. Díky CAD/CAM 
technologiím „prostým“ třírozměrným tis-
kem...

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

historie

ZUBNí KORUNKA

Zasklený učební panel znázorňující 
výrobu pryskyřičných plášťových 
korunek, zdařilá ukázka jednotlivých 
pracovních postupů (vyrobeno zubní 
laboratoří v Grimmě, r. 1975).

Postup, který se v praxi příliš neprosadil... 
V Mnichově na tomto vývoji spolupracovala 
místní univerzita s firmou Ivoclar. Cíl: 
vyrobit „Empress“ korunky z tekutého litého 
skla, s barevným pálením. V artikulátoru 
fy Willytec GmbH jsou modely s postříbřeným 
povrchem (jde zřejmě o speciální galvanické 
pokovování, dokumentace bohužel chybí). 
Cílem této povrchové úpravy bylo zhotovit 
přesné korunky z materiálu „Empress“ 
fy Ivoclar (kolem r. 1990). 

Dlouhá léta se celokovové korunky razily 
nebo vyráběly tažením plechu. Podobné 
lisy se objevují v nejrůznějších provedeních 
(výrobce není znám, kolem r. 1910). 

V okludoru podle 
R. W. Brückeho, vyvinutém 

kolem r. 1920, vidíme 
v horní a dolní čelisti 

pájené korunky ze zlata 
z období po r. 1950. 

Předmět ze soukromého 
muzea Petera Bodirskeho 

v Coburgu. (Inventář převzat 
do Zschadrasse.)

Kazeta s ukázkami pracovních postupů 
přípravy žaketové korunky z výrobní linie 
„Biodent“, vypálené ve vakuu firmou De Trey 
(demonstrační předmět zhotovil Titmar Oehlert 
z Homburgu v Sársku, kolem r. 1965, detail).

Nejkurióznější zubní korunky – tzv. 
okénkové. Důvodem pro vznik této 
technologie byl snad nedostatek 
materiálu na fazety. Pájené korunky 
z plechu byly přizpůsobeny tak, že 
se vestibulární plocha vynechala, 
aby vzniklo okénko. Viditelná plocha 
zpravidla nebyla preparovaná (zde 
stříbro, častěji slitina zlata, na lidských 
zubech, mezičlen už „ozdoben“ 
plastickou hmotou, 40. léta 20. stol.).

Příslušenstvím lisu byly malé a velké sady 
razidel z bronzu, jimiž se razil do plechu 
na desce z olova reliéf okluze či se tvarovala 
incize (výrobce není znám, kolem r. 1910).
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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

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

Brite

New
od 14 800.- Kc bez DPH 

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

Nová řada intraorálních kamer

Spolehlivé bezdrátové spojení 
mezi kamerou a základnou  
(pro typy 950 W, 950 SD W)     

Již žádné kabely!

• 2 .0 Mpx
• vlastní paměť 
• dálkové ovládání
• kamera pracuje samostatně -
  bez nutnosti připojení k počítači
• možnost připojení k PC nebo notebooku přes USB
• typ W - bezdrátové spojení mezi kamerou a základnou

• 2 .0 Mpx
• trvalá paměť - karta SD 

• dálkové ovládání
• kamera pracuje samostatně - 

  bez nutnosti připojení k počítači
• možnost natáčení videa

• SD karta je součástí dodávky
- možnost zobrazení snímků  

i videa na každém PC, noteboku atd. 
přes přiloženou čtečku SD karet do 
USB portu

• typ W - bezdrátové spojení 
mezi kamerou a základnou

Medical Trade, s.r.o., Křeslická 1, 101 00 Praha 10
info@medicaltrade.cz, tel./fax: 272 765 043, mob: 722 916 250
 

U všech kamer je automatické ostření od 3 mm. Software pro PC je v ceně kamer.

20 147,- Kč

950 W8
15 838,- Kč

2 Mpx
Spolehlivé
bezdrátové
spojení s PC
nebo 
notebookem

• dálkové ovládání
• vlastní paměť 

SD karta

UVEDENÉ CENY JSOU VČE TNĚ DPH.

19 911,- Kč

Nová řada intraorálních kamer

Senzor SONY  
CCD pro věrné 
podání barev

Tenké 
ergonomické 

tělo
ergonomické 

16 951,- Kč

16 812,- Kč
950

950 W

950 SD

950 SD W

i videa na každém PC, noteboku atd. 
přes přiloženou čtečku SD karet do 

• typ W - bezdrátové spojení 
mezi kamerou a základnou

, Křeslická 1, 101 00 Praha 10

950 W8
15 838,- Kč

2 Mpx
Spolehlivé
bezdrátové
spojení s PC
nebo 
notebookem

tělo

Tenké 
ergonomické 

tělo

SD W

i videa na každém PC, noteboku atd. 
přes přiloženou čtečku SD karet do 

, Křeslická 1, 101 00 Praha 10

950 W8
15 838,- Kč

2 Mpx
Spolehlivé
bezdrátové
spojení s PC
nebo 
notebookem

tělo

Tenké 
ergonomické 

tělo

1/2 strany kamery.indd   1 26.10.16   20:04

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
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„To je marné! Pod touhle lampou vytvrdne pouze bílá plomba…“

●● MUDr. Jarmila Šlesingerová 
zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 
22. 9. 2016 ve věku 59 let.
S úctou vzpomínají kolegyně 
a kolegové z OSK Brno-venkov.

●● MUDr. Jaroslav Žofka 
zemřel po dlouhé těžké chorobě dne 
6. 10. 2016 ve věku 71 let. 
Svůj život zasvětil parodontologii, byl 
dlouholetým členem představenstva 
OSK Most. S úctou vzpomínají 
kolegyně a kolegové OSK Most.

●● MUDr. Alena Finferlová
zemřela v říjnu 2016 po dlouhé těžké 
nemoci ve věku 66 let. 
Vzpomínají kolegyně a kolegové 
z OSK Most.

●● Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
slaví v listopadu 85. narozeniny. 

Je jedním z nestorů moderní českoslo-
venské a české stomatologie. V r. 1963 
začal pracovat jako sekundární lékař na 
tehdejší II. stomatologické klinice FVL 
UK. Od r. 1968 se jako odborný asis-
tent zaměřil na obor ortodoncie. Byl jed-
ním z prvních, kteří začali už na přelo-
mu 70. a 80. let minulého stol. praco-
vat s fixními ortodontickými aparáty. Ve 
středu jeho zájmu byla genetika a an-
tropologie. Publikoval řadu zajímavých 
prací na téma retinovaných zubů, dědič-
nosti ortodontických anomálií, sekulár-
ního trendu vývoje čelistí nebo výskytu 
ortodontických anomálií u romské po-
pulace. Po celou dobu působení na kli-
nice, kterou od r. 1992 několik let vedl, 
se intenzivně věnoval pre- i postgraduál-
ní pedagogické činnosti a vychoval řadu 
úspěšných ortodontistů. Zastával počet-
né fakultní i mimofakultní funkce. Do-
dnes je aktivním členem několika uni-
verzitních vědeckých rad a podílí se na 
práci komise pro aprobační zkoušky při 
MZ ČR. Jeho celoživotní odborné půso-
bení bylo oceněno Karlovou univerzitou 
titulem emeritní profesor a v r. 2001 mu 
ČSK udělila čestný titul Osobnost české 
stomatologie. 

„Vážený pane profesore, velice si vá-
žíme toho, co jste nás naučil a co jste 
nám citlivě předával. Vedl jste naši od-
bornou cestu a učil nás zásadám odbor-

né i lidské spolupráce. Velice jsme oce-
ňovali Vaše člověčenství a smysl pro hu-
mor v době, kdy jste vedl II. stomatolo-
gickou kliniku v Praze. Je pro nás ctí, 
že ze studentů a poté spolupracovníků 
jsme se stali Vašimi přáteli.“ 

K životnímu jubileu upřímně blaho-
přejí Vaši žáci Magdalena Koťová, Jin-
dřich Charvát, Marie Bartoňová, Ha-
na Hubálková.

K blahopřání se připojuje ČSK a OSK 
Praha 7.

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů Komory:
●● MUDr. Jiří Hvězda

slaví v listopadu 65. narozeniny.
Je dlouholetým předsedou OSK Jičín. 
●● MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.

slaví v listopadu 65. narozeniny.
Je členem představenstva OSK Olomouc 
a v letech 2005 – 2013 zastupoval svoji 
oblast jako člen sněmu ČSK.
●● MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.

slaví v listopadu 60. narozeniny.
Je dlouholetou členkou odborného 
výboru kongresu PDD, lektorkou 
vzdělávacích akcí ČSK a od roku 2009 
členkou revizní komise ČSK. 

●● MUDr. Jindřiška Profantová
slaví v listopadu významné životní 
jubileum.
OSK Praha 7 přeje hodně zdraví, 
štěstí a pohody. 

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v listopadu slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Jaroslava Semrádová
●● MUDr. Iva Kloudová
●● MUDr. eva Valášková
●● MUDr. Tatjana Malínková
●● MUDr. Karel Resch
●● MUDr. eva Žižková
●● MUDr. Milada Mašková
●● MUDr. Lenka Šabatová
●● MUDr. Karel Pavlík

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
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reklamní prezentace

U NáS Se PACIeNT MůŽe CíTIT 
JAKO V RAJSKé ZAHRADě

MUDr. eliška Pištorová promovala 
v roce 1977 na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 
obor stomatologie. Je to zkušená 
zubní lékařka, která svou praxi 
nyní provozuje v Novém Městě 
nad Metují. V našem společném 
rozhovoru jsme se dotkli témat, 
jakými jsou například složitost či 
jednoduchost působení na malém 
městě, možnosti spolupráce 
zkušených lékařů a čerstvých 
absolventů či téma směřování oboru 
zubního lékařství.

Paní doktorko, pracujete v Novém 
Městě nad Metují v lokalitě 
s uklidňujícím názvem Rajská 
zahrada. To zní poeticky. Jaká byla 
vaše cesta až sem do Rajské zahrady?

Pocházím z Náchoda, ale po ško-
le mě osud zavál na Moravu, kde jsem 
strávila dvanáct let. Pak jsme se zase 
vrátili zpět, abychom byli blíže rodi-
čům a našim blízkým. V Novém Městě 
nad Metují jsem později začala provo-
zovat svoji zubní ordinaci. Jsem tu pro-
stě doma.

Malé město přináší řadu komplikací, 
ale jeho rodinná atmosféra je pro 
mnoho lidí důležitá a nenahraditelná. 
Jak je to u vás? 

Moji pacienti nejsou jen z Nového 
Města nad Metují, ale i z okolních obcí. 
Celkem pečuji o více jak dva tisíce pa-
cientů. Musím však říci, že jsou to pa-
cienti pečliví, a za ta léta, která se o ně 
starám, se asi tak ze dvou třetin naučili 
chodit alespoň jedenkrát ročně na pre-
ventivní prohlídky. Lze říci, že moji pa-
cienti většinou o svůj chrup pečují, ač-
koliv někteří přijdou, jen když je pro-
blém. Tak to asi má téměř každý zubní 
lékař.

Určitě se s vašimi pacienty znáte 
osobně a víte i o jejich trápení 
či radosti. Co pacient, to příběh, 
a vlastně i záznam v kartě pacienta. 
Kdykoliv se pacient objednává, píše 
se nový příběh. Těší nás, že jste si pro 
ukládání těchto „stomatologických 
příběhů“ vašich pacientů vybrala náš 
software MeDICUS Stomatolog. 

Někteří moji pacienti ke mně chodí 
již čtvrt století, a to víte, že jsem si vy-
slechla řadu příběhů. Asi nejsou všech-
ny určeny ke zveřejnění, ale v paměti 
mi uvízly. Pravda je, že počítač a infor-
mační systém jsem si původně kupova-
la hlavně kvůli vyúčtování pro zdravotní 
pojišťovny, ale postupně se snažím vyu-
žívat i další možnosti, které program na-
bízí. O MEDICUSU jsem se dozvěděla 
z informačního letáku a ihned mě to za-

ujalo. Když jsem se se systémem sezná-
mila a navíc jsem zjistila, že firma síd-
lí nedaleko v Ústí nad Orlicí, rozhodla 
jsem se pro něj. Od roku 1995 mu tak 
zůstávám věrná. Celou agendu si v po-
čítači vedu sama. Doba se však mění. 
Má původní sestřička šla do důchodu 
a nyní zaměstnávám sestry dvě, které 
jsou ve využívání počítače aktivnější. 
Také zde máme v ordinaci novou mla-
dou lékařku MDDr. Marcelu Doležalo-
vou, která je také počítačově zdatnější.

To je zajímavá informace. Není úplně 
časté, že si zkušený zubní lékař 
k sobě vezme nového absolventa, 
aby mu předal informace. 

U mě je to jednoduché. Moji pacien-
ti budou po mém odchodu do důcho-
du potřebovat nového ošetřujícího zub-
ního lékaře. Sázím na to, že paní dok-
torka Doležalová se o ně do budoucna 
postará a ordinaci převezme. Věřím, že 
to vyjde. 

Zmínila jste, že paní doktorka 
Doležalová umí s počítačem 
i s MeDICUSem pracovat. To je 
pro vás výhodou, že? 

Určitě ano. V Bulletinu, který od 
CGM dostáváme do ordinace, jsem se 
dočetla o možnosti pořízení rezidenč-
ního MEDICUSU. Řekla jsem si, že to je 
dobrá cesta, a objednala jsem ho. Ne-
musela jsem hradit cenu systému a po 
dobu jednoho roku platím jen podporu. 
Je to bezva. Paní doktorka se zapracova-
la a mně to dává čas. 

Do oboru zubního lékařství neustále 
přichází řada novinek. Kde vy vidíte 
budoucnost oboru?

Novinek je opravdu hodně. Ať už se 
jedná o technologické novinky či o no-
vé služby, které pacient v ordinaci zub-
ního lékaře nalezne. Například téma 
dentální hygieny je na vzestupu. I na-
še ordinace zaměstnává dentální hygi-
enistku, takže poskytujeme našim paci-
entům i tuto službu. Ta se zatím rozjíždí 
a pacienti si na ni zvykají. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
vám i paní doktorce Doležalové, ať se 
vám v Rajské zahradě vede.

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

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

Moji pacienti už nezmeškají 
objednaný termín!

Starám se o ně já a DENTIST+.

Ilustrační fotografie. 
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odborné akce

ZASeDáNí ITI STUDIJNíHO KLUBU PRAHA 
A DALŠíCH PříZNIVCů IMPLANTOLOGIe 
Dne 16. 9. 2016 se uskutečnilo 
zasedání ITI studijního klubu Praha 
(International Team for Implantology 
Study Club Prague Capital) 
v pražském Obecním domě. Akce se 
konala v rámci Pražských dentálních 
dní 2016 a účast byla nabídnuta 
i zájemcům z řad praktických 
zubních lékařů, kteří se účastnili 
PDD. Poděkování za tuto možnost 
patří České stomatologické komoře, 
která poskytla jeden ze salonků 
v opravdu krásné lokaci Obecního 
domu. Pozvaným přednášejícím byl 
dr. Daniel Hess z Rakouska, který je 
velmi dobře znám jako pravidelný 
speaker v sekci implantologie 
a parodontologie i v našich krajinách 
Čech a Moravy.

Dr. Daniel Hess je původem Švýcar 
a tento fakt se prolíná precizností před-
nášek a sdělení, která jsou vždy pod-
pořena kvalitní literaturou. Nosným té-
matem byla selhání v implantologii – 
jak je diagnostikovat a léčit. Toto téma 
ostatně rezonovalo celým kongresem 
PDD 2016.

Dentální implantologie je dnes pre-
diktabilní a spolehlivá léčebná meto-
da. I přes dodržení postupů lege artis se 
však nelze vždy komplikacím vyhnout. 
Významným faktorem je jistě čas, kte-
rý pracuje v náš neprospěch. Náhrady 

jsou opotřebovány a běžné komplikace 
po 5 až 10 letech zkrátka přicházejí. Dr. 
D. Hess na to hned v úvodu poukázal 
studií efektivity implantační terapie ve 
vztahu k časné a pozdní ztrátě implan-
tátu. Nedílnou součástí této problema-
tiky je mnoho faktorů a jedním z nich 
i výběr implantačního systému. Reno-
mované a zavedené implantační systé-
my zkrátka vykazují menší počet selhá-
ní oproti systémům neznámým. Předná-
šející se dále zaměřil na problematiku 
periimplantitis a mucositis. Prevalence 
těchto onemocnění je bohužel vyšší, 
než bychom si přáli. Až 10 % implan-
tátů je postiženo periimplantitidou po 
5–10 letech ve funkci. Svůj vliv jistě má 
stav parodontálního zdraví, chirurgic-
ká i protetická fáze vlastní implantace 
a zdatnost operatéra. Periimplantitida 
se tak stává bohužel běžným nálezem 
u pacientů s implantáty a tato proble-
matika není zatím zcela objasněna.

V návaznosti na tyto komplikace by-
la zdůrazněna nutnost podpůrné tera-
pie a prevence u pacientů se zavede-
nými implantáty označované jako PIMT 
(Peri-implant Maintenance Therapy). 
Implantační terapie tak nesmí skončit 
s předáním protetické práce, ale je sou-
částí dalšího podpůrného programu. Jen 
malým výčtem doporučení je zařazení 
do recallu dentální hygieny s pravidel-
nou kontrolní sondáží implantátů vždy 

po šesti měsících. Jen včasným záchy-
tem mukositidy lze předejít periimplan-
titidě  

V této souvislosti byla také zmíněna 
parodontitida jako relativní kontraindi-
kace k zavedení implantátů. Zejména 
agresivní formy parodontitidy se příliš 
neliší od periimplantitidy v etiologii, pa-
togenezi, diagnostice a terapii. Jediným 
rozdílem je rychlost progrese onemoc-
nění. Dalším kofaktorem periimplantiti-
dy u cementovaných prací je přetlačení 
fixačního materiálu s výskytem až 81 % 
komplikací. Po odstranění cementu je 
až 74 % testovaných implantátů bez 
problému.  Doporučeno tedy bylo prá-
ce šroubovat, a to i z důvodu snadněj-
ších oprav.

V léčbě periimplantitidy zatím chybí 
jednoznačný konsenzus a jasný stan-
dard terapie. Existují jen klinická dopo-
ručení, která se opírají o hloubku son-
dáže kolem implantátů (Cumulative In-
terceptive Supportive Therapy). Dopo-
ručeny jsou tak postupy konzervativní, 
antimikrobiální, chirurgické a explan-
tační.

Další zasedání ITI SC Prague Capital 
se uskuteční v prosinci 2016 na téma 
full-arch rekonstrukcí.  

MUDr. Aleš Váňa
Praha
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CHLORHeXIDIN Je MALý ZáZRAK.
VeLKý ZáZRAK Je, KDyŽ CHLORHeXIDIN 
NeZPůSOBUJe PIGMeNTACe!

www.gentrend.cz info@gentrend.cz
+420608636119

VariOr® Dento
• stanovení parodontálních bakterií 

(hrazeno zdravotní pojišťovnou)

• stanovení rezistence k β-laktamovým
antibiotikům (gen pro TEM1 β-laktamázu)

• stanovení genetických predispozic k 
parodontitidě (markery IL-1 & HLA-DR4)

CO PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY TESTU LÉKAŘI?
o rychlá analýza (do 5ti dní)
o včasné stanovení diagnózy v počátcích 

onemocnění
o potvrzení diagnózy u rozvinutého 

onemocnění
o na základě znalosti spektra přítomných 

bakterií umožňuje volbu nejefektivnější 
(antibiotické) terapie

o přímá kontrola efektivity zvoleného postupu 
léčby

DNA diagnostika
parodontitid a 
periimplantitid

reklamní prezentace

Moderní zubní lékař se bez 
chlorhexidinu prakticky neobejde. 
„Každému pacientovi dám před 
ošetřením vypláchnout,“ říká doc. 
MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
a vysvětluje proč, „jinak totiž 
,schytám‘ všechny jeho bakterie 
a viry a místo práce jsem nemocný.“

Vyčištění dutiny ústní chlorhexidi-
nem zabraňuje bakteriemii a prakticky 
odstraňuje nutnost preventivního podá-
ní antibiotik před chirurgickými výkony. 
Látka je účinná 12 hodin po podání, te-
dy dvojí vypláchnutí stačí na velmi vy-
sokou ochranu. Stomatologovi tak od-
padá analýza rezistence kmenů či cel-
kových alergických reakcí, které jsou 
dnes tak časté.

Chlorhexidin zlepšuje pevnost 
fotokompozitních výplní

Chlorhexidin je vysoce účinný na zá-
něty parodontu, při prevenci kazu tře-
ba po úrazech, kdy hygiena vázne, ne-
bo po chirurgických výkonech. Moder-
ní implantologie a chirurgie parodontu 
jsou bez chlorhexidinu nepředstavitel-
né. Věděli jste ale, že výplach chlorhe-

xidinem zlepšuje pevnost fotokompo-
zitních výplní?

Jak zabránit pigmentacím
Všechna plus při užívání chlorhexi-

dinu mají jedno obrovské minus. Kro-
mě horší chuti a ojedinělého pálení jsou 
to zejména tmavé skvrny, které se tvo-
ří na zubech. Jejich odstranění je nato-
lik nepříjemné, že si každý zubní lékař 
dvakrát rozmyslí, než tuto látku k vý-
plachům použije. Řešením je gel, který 
se aplikuje jenom tam, kde je potřebný, 
což vyhovuje ve většině indikací. Ne-
příjemnosti odpadají i v případech, kdy 
pacient užívá látku dlouhodobě, třeba 
při léčbě parodontálního chobotu.

Novinka Cleandent gel
Tradiční český výrobce letos k osvěd-

čené řadě Cleandent přidal Cleandent 
gel, který snadnou aplikací a přesným 
dávkováním v oblibě rychle přeskočil 
dříve tak populární roztok. Lékař či hy-
gienistka zpravidla provede instruktáž-
ní aplikaci v ordinaci a pacient už po-
kračuje doma v péči o svoji ústní duti-
nu sám. Proto je přípravek distribuován 
hlavně přes ordinace. Pro ně je to mož-
nost rozšíření nabídky o preparát, který 
potřebuje několik desítek procent paci-
entů. A to není málo.

ASKLEPION-Trade, s. r. o.

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. 
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V TURíNě Se KONAL 13. KONGReS  
eVROPSKé ASOCIACe ORáLNí MeDICíNy

odborné akce

Ve dnech 15.–18. 9. 2016 se 
v Turíně uskutečnil 13. kongres 
evropské asociace orální medicíny 
(eAOM), jehož se však účastní 
zájemci o danou problematiku 
z celého světa. 

Kongresu tematicky dominovala oro-
faciální onkologie se svými diagnostic-
kými a terapeutickými problémy (včet-
ně nádorových kmenových buněk) 
s důrazem na včasnou diagnostiku ná-
dorů, dále léky indukované problémy 
v orofaciální krajině (poruchy salivace, 
poruchy regenerace kostní tkáně vzni-
kající druhotně při léčbě bisfosfonáty, 
problematika tzv. NOACs neboli no-
vých antikoagulancií typu přímých in-
hibitorů trombinu a faktoru Xa), vzta-
hy celkového a orálního zdraví (orální 
streptokoky versus infekční endokardi-
tida), imunopatologické stavy s orofa-
ciálními manifestacemi (zejména auto-
agresivní choroby kůže, sliznic a slin-
ných žláz), ale i otázky správné meto-
dologie, designu a hodnocení klinic-
kých studií. 

Během kongresu bylo také prezento-
váno několik set elektronických poste-
rů a řada stručných sdělení, tzv. short 
communications, pojednávajících ve 
striktně vymezeném čase o výsledcích 
nejrůznějších studií dotýkajících se da-
né problematiky.

Závěrečné přednáškové odpoledne 
bylo již tradičně věnováno oblíbené 
kategorii přednášek – komentovaným 
kazuistikám méně obvyklých postiže-
ní ústní dutiny a souvisejících orgánů 
(např. IgG4-related dis ease, orální pro-
jevy Crohnovy choroby, lues secunda-
ria, proliferující verukózní leukoplakie, 
myeloidní sarkom a plasmocytom aj.), 
při nichž si každý účastník sympozia 
může ověřit svoje klinicko-patologické 
vědomosti o daných chorobných enti-
tách.

Celkově se jednalo o informacemi 
nabité dvoudenní sympozium se za-
čátkem v 9.00 hod. a koncem nejdří-
ve v 18.00 hod., nepočítáme-li úvod-
ní slavnostní zahajovací večer spojený 
s přednáškou o vyhlášeném turínském 
egyptologickém muzeu, po Káhiře dru-
hém největším ve světě. Postihnout ple-
nární program a současně se konající 
výzkumné sekce a workshopy nebylo 
možné. Přednášejícími byli převážně 

evropští i mimoevropští špičkoví odbor-
níci v oblasti orální medicíny.

Součástí sympozia byly i zprávy zá-
stupců dalších organizací obdobného 
odborného zaměření. Za Global Oral 
Cancer Forum referoval S. warnakula-
suriya o úmyslech této nadnárodní kor-
porace celosvětově centralizovat po-
znatky o epidemiologii a možnostech 
prevence maligních nádorů dutiny úst-
ní. Za American Academy of Oral Me-
dicine (AAOM) hovořil A. Pinto o sou-
časných problémech existujících v této 
oblasti medicíny v USA (nedostatek spe-
cialistů, nediagnostikovaná a neléčená 
onemocnění v řádech milionů obyva-
tel). Závěrečné slovo patřilo prezident-
ce EAOM A. Sklavounou z Řecka, která 
se věnovala současnosti a perspektivám 
EAOM a oboru orální medicíny a pa-
tologie a také dosaženým výsledkům 
i problémům během jejího dvouletého 
funkčního období v čele společnosti.

Podle názorů čelných představite-
lů společnosti a řady zahraničních ex-
pertů tvoří právě tento relativně mladý 
medicínský obor spojnici mezi stoma-
tologií a ostatními medicínskými obory, 
společně s tematicky poněkud úžeji za-
měřenou orální a maxilofaciální chirur-
gií. Jeho význam a autorita ve světě tr-
vale stoupá v důsledku rychle narůstají-
cího počtu těchto „civilizačních“ cho-
rob s orofaciální symptomatologií a je-
jich stupňující se závažností. Jakáko-
li oficiální příprava specialisty v tomto 
oboru by měla dle představitelů EA OM 
trvat 3 roky. 

Aktivní účast zástupců z České re-
publiky, a to z klinických pracovišť 
v Hradci Králové a v Ostravě, považu-
ji za odborně přínosnou a reprezenta-
tivní. Možnost porovnání vlastních ná-
zorů a poznatků s výsledky a přístupem 
jiných pracovišť a odborníků k této pro-
blematice je pro nás žádoucí a inspiru-
jící. Avšak naším velkým hendikepem 
i nadále zůstává naprostý nezájem ofi-
ciálních institucí o tuto medicínsky zá-
važnou problematiku po stránce vzdě-
lávací, ekonomické a také kompetenč-
ní, a také neexistence národní odborné 
společnosti (EAOM má v české republi-
ce pouze několik individuálních členů, 
vesměs letošních účastníků turínského 
kongresu).

Odborný program kongresu vcelku 
koreloval s aktuálními problémy tzv. 

orální medicíny a patologie. Ty jsou té-
měř identické ve většině zúčastněných 
zemí, přičemž naše republika není 
v tomto ohledu výjimkou.

Královéhradecké pracoviště bylo 
na kongresu zastoupeno prací 
kolektivu autorů:
●● Radochová V., Slezák R., Radocha J.:  

Oral manifestations of nutritional 
deficiences – single center analysis. 

Ostravští kolegové se letos uvedli 
dvěma studiemi autorských kolektivů:
●● Šrubař J., Hošková T., Delongová P., 

Stránský J.: Dysplastic lesion detection 
(Adjacent to leukoplakia) using 
VELscope device 
●● Hošková T., Šrubař J., Stránský J., 

Pavlíková G.: MRONJ conservative 
and surgical treatment: A case report.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D.

Stomatologická klinika LF UK 
a FN v Hradci Králové

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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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

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

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

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

• jednoduché a ekonomické řešení
• udržuje přesné umístění vrtáku
• viditelná baze budoucí korunky
• při větším počtu implantátů vedle
  sebe k dispozici kovové distanční piny
• rychlé, jednodušší a levnější než 
  u laboratorně vyráběných “guidů”

322
Kč/ks

Zaměstnankyně pobírá minimální 
mzdu. Jak se od ledna 2017 změní 
výše minimální mzdy?

Nařízením vlády s účinností od 
1. ledna 2017 se zvyšuje základní saz-
ba minimální mzdy pro stanovenou tý-
denní pracovní dobu 40 hodin ze sou-
časných 9900 Kč na 11 000 Kč a pro zá-
kladní hodinovou sazbu z 58,70 Kč na 
66 Kč. Zároveň je zrušena zvláštní nižší 
sazba minimální mzdy ve výši 9300 Kč 
pro zaměstnance, kteří pobírají invalid-
ní důchod. Od 1. ledna 2017 tak bude 
platit jen jedna sazba pro všechny za-
městnance. 

V návaznosti na výši minimální mzdy 
se také mění minimální vyměřovací zá-
klad pro odvody na zdravotní pojiště-
ní za zaměstnance a osoby bez zda-
nitalných příjmů. Pojistné se tak zvýší 
z 1337 Kč na 1485 Kč.

Vztahuje se povinnost evidovat 
tržby (tzv. EET) i na zubní lékaře? 
A pokud ano, tak od kdy?

V současné době platí, že povinnost 
evidovat tržby za poskytnuté zdravotní 
služby vznikne poskytovatelům zdra-
votních služeb od 1. března 2018. Po-
kud poskytovatel zdravotních služeb 
současně má tržby z doplňkové činnos-
ti spočívající v prodeji zboží (maloob-
chod), bude podle aktuálního pokynu 
ministerstva financí záležet na tom, jak 
vysoké tyto tržby jsou a jaký podíl na 
celkových tržbách v konkrétní provo-
zovně představují. 

Jestliže tržby z doplňkové činnosti 
(prodej zboží) v jednotlivé provozovně 
v roce 2016 přesáhnou 49 % všech tr-
žeb této provozovny nebo 175 000 Kč, 
pak poskytovatel zdravotních služeb mu-
sí zahájit evidenci tržeb z doplňkové 
činnosti (prodeje zboží) již od 1. břez-

na 2017 (tržby za poskytnuté zdravotní 
služby, tedy tržby z hlavní činnosti, však 
bude i v tomto případě povinen evido-
vat až od 1. března 2018). Jestliže trž-
by z doplňkové činnosti (prodeje zbo-
ží) přesáhnou v jednotlivé provozovně 
některý z výše uvedených limitů v ro-
ce 2017, bude finanční správa vyžado-
vat zahájení evidence tržeb z takové do-
plňkové činnosti od 1. led na 2018 (tržby 
z hlavní činnosti, tedy tržby za poskytnu-
té zdravotní služby, se budou i v tomto 
případě povinně evidovat až od 1. břez-
na 2018). Pokud ale v roce 2016 i 2017 
bude roční podíl tržeb z doplňkové čin-
nosti na všech tržbách provozovny do 
49 % a současně roční tržby v provozov-
ně budou nejvýše 175 000 Kč, pak podle 
aktuální metodiky ministerstva financí 
bude finanční správa vyžadovat zahájení 
evidence tržeb z doplňkové činnosti až 
současně se zahájením evidence tržeb 
za poskytnuté zdravotní služby, tedy od 
1. března 2018. Uvedené limity se posu-
zují pro každou provozovnu poskytova-
tele samostatně. 

Povinnost evidovat tržby se bude tý-
kat jak hotovostních plateb, tak plateb 
kartou. 
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připravujeme

fotoúsměv

KOMPLeXNí OŠeTřeNí DeNTICe  
S POKROČILOU PARODONTITIDOU

Pátý díl seriálu Interdisciplinární 
spolupráce u složitých kazuistik, kte-
rý pro LKS připravuje kolektiv auto-
rů pod vedením MUDr. Ivo Marka, 
Ph.D., dokumentuje ortodonticko-
-implantologickou část komplexní sa-
nace chrupu postiženého parodonti-
tidou. Hlavním autorem tohoto dílu 
je doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

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:

Stylový podzimní snímek s pěkným 
komentářem nám zaslala MUDr. Jarmi-
la Nevrlá z Brna:

„Nejen pro potěšení kolegů orto-
dontistů posílám fotografii ze slavnos-
ti sv. Huberta na Kuksu, která se konala 
v sobotu 1. 10. 2016. Neudržela jsem 
se a vyfotila pár v nádherném obleče-
ní ve stylu biedermeier (1. pol. 19. stol. 
1815 – 1848) – a s moderními fixními 
aparátky v ústech. Mladý pár je ze Spol-
ku panstva na tvrzi Žíželeves a celkově 
se bylo na co dívat. Tento Spolek svou 
účastí zpestřil a nazdobil krásnou osla-
vu celé svatohubertské myslivecké slav-
nosti na Kuksu. Mimochodem Hospi-
tal Kuks byl založen hrabětem Františ-

kem Antonínem Šporkem na počátku 
18. stol. jako místo odpočinku vyslou-
žilých vojáků, o které pečoval řád mi-
losrdných bratří. Jedná se o významnou 
barokní památku, na jejímž vzhledu se 
podíleli umělci světového formátu: pře-
devším architekt Giovanni Batista Alli-
prandi a sochař Matyáš Bernard Braun. 
Hospital Kuks je proslulý monumentál-
ním kostelem Nejsvětější Trojice, cyk-
lem nástěnných maleb Tance smrti, ale-
goriemi Ctností a Neřestí a jednou z nej-
starších barokních lékáren U Granátové-
ho jablka.“

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

prostory pro 
zubní ordinace

v Praze 10-Vršovicích v činžovním domě 
s velkou zavedenou zubní laboratoří 

s kompletním sortimentem.

Prostory 48 a 42 m2, které lze propojit, 
se nacházejí v přízemí. Možnost 
pronájmu společně i jednotlivě.  
Dům je umístěn na klidném místě 
s výbornou dopravní dostupností.

n a b í z í m e  k  p ro n á j m u

e-mail: info@alatera.cz
tel.: 732 976 543

Zlomený skelet a můstek opravíme 
technickým laserem v rámci kódů VZP

I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také 
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté korunky. 
Opravy skeletů 82341 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 Kč.

ZNZ DENT, s. r. o., Zdibská 35, 182 00  Praha 8
tel.: 603 491 090, znzdent@seznam.cz, znzdent@post.cz

ukázky na www.znzdent.cz
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fotoalbum

Na Výstavišti Praha v Holešovicích se 
ve dnech 6. – 8. 10. 2016 uskutečnil 
24. ročník mezinárodního dentálního 
veletrhu PRAGODeNT za účasti většiny 
tradičních vystavovatelů. 
Po několika letech se hlavním odborným 
partnerem veletrhu opět stala Česká 
stomatologická komora. Odborným 
partnerem byla Komora zubních  
techniků ČR.

PRAGODeNT 2016

Stánek ČSK na Pragodentu 2016 (fotografie vlevo) nabídl vše, co návštěvníci očekávali. Velký zájem byl o konzultace 
s právním poradcem Mgr. Jiřím Slavíkem a o informační servis, který vedle zaměstnankyň Kanceláře ČSK poskytovali 
členové představenstva ČSK, zejména MUDr. Jaroslav Vostrejž, MUDr. Jan Šváb a viceprezident MUDr. Robert 
Houba, Ph.D., který také zájemcům ochotně přiblížil odborné publikace z ediční řady ČSK – na snímku vpravo je 
s MUDr. Jiřím Pudíkem z Protivína. Zaujala nová kolekce propagačních předmětů Komory (fotografie uprostřed) – 
designově vkusných a zároveň veskrze užitečných věciček, které mohou potěšit třeba i jako vánoční dárek.

Veletrhu se každoročně účastní naprostá většina českých firem z oboru a prostřednictvím svých českých zastoupení také 
světová špička. Vystavující firmy letos opět představily své novinky a kompletní nabídku dentálního trhu pro stomatologické 
ordinace a laboratoře, softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky 
a odborné publikace pro zubní lékaře. Návštěvníky čekalo v Průmyslovém paláci příjemné prostředí s účelně rozmístěnými 
stánky i prostorem pro obchodní schůzky či relaxaci. Jak vidno ze snímku vlevo, hlavně v sobotu mnozí pojali návštěvu 
Výstaviště jako rodinnou akci. Na fotografiích jsou expozice firem: vlevo Liehmann CZ, s. r. o., uprostřed GSK Consumer 
Healthcare Czech Republic, s. r. o., a vpravo Medical Trade, s. r. o., v popředí se svým týmem. 

Historie Pragodentu se píše od roku 1993. Po prvním ročníku 
v Křižíkových pavilonech se od roku 1994 veletrh koná 
v Průmyslovém paláci.



Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2016
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Magistraliter receptura 
ve stomatologii
Zbyněk Sklenář,  
Vladimír Ščigel

390 Kč

Rukověť zubního lékaře – 
temporomandibulární 

poruchy v praxi
Jiří Zemen

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

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

350 Kč

300 Kč

250 Kč

200 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů 
a tvrdých zubních tkání

Vlasta Merglová,  
Romana Ivančaková

310 Kč
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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

PROČ PRÁVĚ DENTIS?

CENA ZÁKAZNICKÝ SERVIS ZKUŠENOSTIVYSOKÁ KVALITA

PRŮMĚRY FIXTUR 2.0 - 8.0 MM
LEPTANÝ BIOAKTIVNÍ POVRCH
UNIKÁTNÍ INSTRUMENTÁRIUM

JEDINEČNÝ
POMĚR

CENA/VÝKON

NON-STOP PODPORA
24/7/365

10 LET NA ČR A SR 
TRHU, PODPORA 
IMPLANTOLOGŮ 

KLINIKY ASKLEPION

DODÁNÍ HIGH-TECH
PRAHA DO 30 MINUT

ČR DO 24 HODIN
SR DO 48 HODIN

SKLAD
99,9 % POLOŽEK

SKLADEM
NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE

PROGRESIVNÍ DESIGN
DESÍTKY INOVACÍ KAŽDÝ ROK

5LETÁ STUDIE 
Měření dlouhodobé stability zubních implantátů Dentis: 

Retrospektivní studie s využitím Periotestu
na www.dentis-implant.com

a www.facebook.com/dentis.implantaty


