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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
10. – 11. 2. 2017

INFORMACe K SySTéMU  
CeLOŽIVOTNíHO VZDěLáVáNí ČSK
Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový řád celoživotního vzdělávání ČSK  
(dále jen řCV) a příslušná Opatření představenstva Komory.

Kompletní znění najdete na www.dent.cz (Pro členy/Provozování zubní praxe/Řády 
a stanoviska). Důležité informace byly zveřejněny v LKS č. 2/2017 (str. 26) a na 
www.dent.cz (Aktuality).

Znovu upozorňujeme ty členy Komory, kteří se do základní odborné přípravy 
zařadili před 1. 1. 2013 a Kanceláři Komory oznámili do 31. 12. 2016, že mají 
zájem v základní odborné přípravě pokračovat, a členy Komory, kteří se do 
základní odborné přípravy zařadili v době od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016:

Základní odbornou přípravu lze dokončit a žádost o vykonání profesní zkoušky 
podat nejpozději do 31. 12. 2018.

Žádost o vykonání profesní zkoušky je možné podat nejdříve tehdy, pokud člen 
Komory od data zařazení do základní odborné přípravy absolvoval odbornou praxi 
v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců a všechny předepsané kurzy v souladu 
s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve znění platném k datu zařazení.

Žádáme ty, kteří mají všechny podmínky pro podání žádosti o vykonání profesní 
zkoušky splněny, aby využili možnosti přihlášení na volné termíny profesních 
zkoušek co nejdříve. Prosíme, neodkládejte podání žádosti o vykonání profesní 
zkoušky až na konec roku 2018. Z kapacitních důvodů pak bude muset ČSK 
termíny přidělovat podle pořadí došlých žádostí a může se stát, že na termín 
profesní zkoušky budete v souladu s řádem čekat až 5 let.

Využijte nyní možnost si termín profesní zkoušky vybrat! Termíny najdete na 
www. dent.cz (Vzdělávání/Informace/Profesní zkoušky).

Vzdělávací středisko ČSK

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

●● Dohodovací řízení o cenách pro 
r. 2018. Zahajovací jednání DŘ se 
uskutečnilo dne 31. 1. 
●● Amalgám. V souvislosti s tím, že 

Evropská unie připravuje s platností od 
1. 7. 2018 zákaz použití amalgámu 
u dětí do 15 let, u těhotných žen 
a u kojících žen (a dále bude od 
1. 1. 2019 plošný zákaz používání 
nekapslovaného amalgámu v celé EU), 
projedná ČSK s odbornými společnostmi 
možné alternativy amalgámové výplně. 
S vědeckou radou ČSK projedná 
vytvoření stanoviska k této problematice, 
které bude nutné zohlednit již při DŘ 
o cenách pro r. 2018.
●● Jednání se zdravotními pojišťovnami. 
 ● Dne 18. 1. jednali dr. P. Chrz 

a dr. R. Houba na VZP ČR s MUDr. 
L. Macháčkovou o vyhodnocování 
kvality poskytované stomatologické 
péče v r. 2017 a o bonifikaci zubních 
praxí od VZP (bonifikace ve výši 20 000 
– 30 000 Kč, kritériem VZP je poměr 
prevence a ošetření).

 ● Dne 25. 1. se dr. P. Chrz sešel 
s náměstkem pro zdravotní péči VZP ČR 
MUDr. JUDr. J. Hoňkem k vyjasnění 
námitek z osobního dopisu dr. P. Chrze 
k veřejnému vyjádření ředitele VZP 
k financování zdravotní péče v ČR. 

 ● ZP MV ČR. Dr. R. Houba informoval 
o problémech s vykazováním kódů 
00901 a 00946 u ZP MV ČR. Závěr 
z jednání s touto ZP je zveřejněn na 
www.dent.cz (Aktuality). 
●● Financování zubní péče. 
 ● Dne 25. 1. se dr. P. Chrz setkal 

s poradcem ministra financí Mgr. 
et Mgr. A. Vojtěchem k financování 
stomatologické péče v programu 
hnutí ANO. Dr. P. Chrz společně 
s doc. R. Šmuclerem připraví pro další 
zasedání představenstva ČSK návrh 
programového prohlášení o financování 
stomatologické péče.

 ● Dne 8. 2. se dr. P. Chrz, dr. R. Houba 
a doc. R. Šmucler zúčastnili 19. schůze 
PSP ČR, Podvýbor pro ekonomiku 
ve zdravotnictví, zdravotní pojištění 
a lékovou politiku. Na programu 
jednání byl mj. „Dopis prezidenta ČSK 
poslancům k úhradám stomatologické 
péče“ ze dne 9. 11. 2016. Dr. P. Chrz 
zde prezentoval potřebu navýšení úhrad 
stomatologické péče. Účast poslanců 
byla tristní, poslanec Ing. L. Hovorka 
závěrem přislíbil předání prezentace 
a dodaných podkladů odpovědným 
pracovníkům.
●● eeT. Za určitých okolností se může 

EET týkat i zubních lékařů od 1. března 
2017. Podrobnější výklad byl zveřejněn 
v LKS 11/2016 na str. S98 a na 
www. dent.cz (Aktuality pro členy).
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

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

za uplynulé období připravil 
dr. F. Al Haboubi, celkem bylo 
zpracováno 11 zpráv z FDI, ERO a CED.

●● Vzdělávání. 
 ● Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se osvědčení 
odbornosti, registrace akcí a příspěvků 
z Účtu klinik. 

 ● Skupina pro vzdělávání 
představenstva ČSK se v souvislosti 
s novým ŘCV zabývá obsahem 
a formou dotazníků pro frekventanty 
vzdělávacích kurzů ČSK, zatraktivněním 
náplně rozšířené odborné přípravy 
z pedostomatologie, obsahem smluv 
o lektorské činnosti apod.
●● Webinář na téma „Jak se dívat na 

psychosomatiku“ s lektorem MUDr. 
Radkinem Honzákem, CSc., se pro velký 
zájem znovu uskutečnil 8. 2. a druhá 
část přednášky proběhla 9. 2. Informace 
najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/
Webináře).
●● Pečeť ČSK. Představenstvo vyhovělo 

žádosti společnosti Johnson & Johnson, 
s. r. o., a prodloužilo udělení licence na 
užívání pečeti ČSK na produkt Listerine 
– Professional Gum Therapy.
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z revizní komise ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Jarní stomatologické fórum  
(24. 3., Kongresové centrum Praha). 
On-line přihlášky na www.dent.cz 
(Vzdělávání/Kalendář akcí).
●● On-line odborná diskuse, webinář 

(6. 4.) Informace o přesném termínu, 
o lektorovi, tématu přednášky a jak se 
do diskuse zapojit budou rozeslány 
e-mailem a zveřejněny na www. dent. cz 
(Aktuality).
●● Zasedání revizní komise ČSK (7. 4.)
●● Zasedání představenstva ČSK (7. – 8. 4.)
●● Setkání předsedů OSK se členy 

představenstva ČSK (28. 4. Praha)

Informace z březnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 4/2017.

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 10. 2. 2017
Na své pravidelné schůzi se revizní 
komise ČSK zabývala běžnou 
agendou a stížnostmi. 

Provedli jsme kontrolu zasílání eko-
nomické dokumentace z OSK, eviden-
ce zaslaných zápisů z jednání před-
stavenstev a RK OSK a kontrolu plnění 
rozpočtu ČSK za rok 2016. Konstatova-
li jsme, že finanční prostředky byly ob-
hospodařovány správně jak ve výdajo-
vé, tak v příjmové části. 

Valnou část jednání naplnilo projed-
návání dozoru nad šetřením stížností 
z OSK. Věnovali jsme se také množícím 
se stížnostem pacientů a zdravotních 
pojišťoven. Pokud smluvní lékař zdra-
votní pojišťovny odmítne akutně ošetřit 
svého registrovaného pacienta, dopou-
ští se porušení smlouvy se všemi mož-
nými dopady.  

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

ROČeNKA ČSK ZA ROK 2016
Česká stomatologická komora 
v březnu vydává výroční zprávu 
za rok 2016 (ročenku).
Kompletní dokument Ročenka ČSK 
2016, který obsahuje statistické údaje 
za rok 2016 a aktuální kontakty na 
Kancelář ČSK, orgány ČSK a OSK, je 
zveřejněn na webových stránkách ČSK 
www.dent.cz (O nás/Ročenky). 

Světový den ústního zdraví (SDUZ) 
se slaví každý rok 20. března. 
Svátek organizuje Světová dentální 
federace (FDI) společně s národními 
dentálními asociacemi a ve 
spolupráci s globálními partnery. 

ČSK se k oslavám letošního jubilej-
ního desátého ročníku opět připojila. 
Ústředními hesly SDUZ 2017 jsou Chyt-
ře ke krásnému a zdravému úsměvu 
a Ústní zdraví je součástí našeho života. 
Akce v rámci oslav se budou týkat všech 
věkových kategorií od dětí po seniory.

Informace o správné ústní hygieně 
a zdravých stravovacích návycích ne-
zbytných k uchování zdravého chrupu 
do co nejvyššího věku budou veřejnosti 
v ČR sdělovány zejména prostřednictvím 
médií. Oslavy budou zahájeny ve stře-
du 15. 3. 2017 tiskovou konferencí, na 
níž vystoupí prezident ČSK MUDr. Pavel 
Chrz, MUDr. Hana Zallmannová Čecho-
vá, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA. 

Již od 1. 3. budou spuštěny webové 
stránky sduz.cz s informacemi pro ve-
řejnost. Připraven je informační leták se 
základními pravidly preventivní péče 
o ústní dutinu Pět kroků pro váš úsměv 
na celý život a s důležitými informace-
mi o ústní hygieně dětí Patero pro rodi-
če. Lékárny Dr.Max plánují propagovat 

SDUZ celý březen na svých obrazov-
kách v lékárnách a 19. 3. si budou moci 
návštěvníci těchto lékáren prohlédnout 
instruktážní video. 

Součástí aktivit budou akce preven-
tivního programu Dětský úsměv a spo-
lečnost Kalokagathie připravuje semi-
náře o ústní hygieně pro učitele základ-
ních škol. Studenti zubního lékařství 
budou opět přednášet pod názvem Stu-
denti studentům pravidla ústní hygieny 
studentům všeobecného lékařství.

K oslavám se připojili studenti zub-
ního lékařství LF UP v Olomouci pod 
vedením přednosty olomoucké Kliniky 
zubního lékařství doc. MUDr. Miloše 
Špidlena, Ph.D., a v Obchodním cent-
ru Šantovka připravili pro děti a jejich 
doprovod celodenní program zaměřený 
na ústní hygienu.

SDUZ 2017 organizuje ČSK společ-
ně se společností Mars (divizí Orbit), 
Philips Sonicare, Listerine a lékárnami 
Dr.Max, ve spolupráci s Asociací den-
tálních hygienistek ČR, Sdružením stu-
dentů stomatologie ČR, preventivním 
programem Dětský úsměv a společnos-
tí Kalokagathie, s. r. o.

Mediálními partnery oslav jsou Čes-
ký rozhlas Dvojka a Český rozhlas Rá-
dio Junior, které připravují rozhovory se 
zubními lékaři, dentálními hygienistka-
mi a studenty zubního lékařství.

Podrobný kalendář všech akcí najde-
te na sduz.cz.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

67. JeDNáNí SNěMU ČSK
Oznamujeme, že 67. jednání sněmu České stomatologické komory se koná 
13. – 14. května 2017 v Mikulově (hotel Galant, Mlýnská 739/2, Mikulov). 

Na tomto sněmu se budou konat volby orgánů a funkcí na úrovni ČSK na funkční 
období 2017 – 2021. Členové sněmu budou volit viceprezidenta ČSK, členy 

představenstva ČSK, členy revizní komise ČSK a čestné rady ČSK. 

Žádáme všechny členy sněmu, aby si do 23. 4. 2017 telefonicky nebo písemně 
zajistili ubytování, a to prostřednictvím sekretariátu ČSK, L. Nálevková,  

tel.: 234 709 612, e-mail: nalevkova@dent.cz.
V sobotu 13. 5. na témže místě proběhne výstava firem s dentální tematikou.

OSLAVy SDUZ V ČeSKé RePUBLICe
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Ze SeTKáNí PřeDSeDů OSK

21. – 22. 9. 2017, Praha, Obecní dům / 20. ročník mezinárodního kongresu ČSK

TéMATA:  STOMATOLOGIe VyŠŠíHO VěKU 
DIGITáLNí STOMATOLOGIe 
KONeC AMALGáMU V ČeCHáCH?

Odborný program

 ● Program pro zubní lékaře

 ●  Program pro sestry a dentální hygienistky

 ● Posterová sekce

Doprovodný program

 ●  Workshopy – praktické a teoretické

 ● Výstava

Kontaktní adresa

Ing. Hana Štěpánková, 

Kongresové oddělení ČSK – „PDD“

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

tel.: +420 234 709 613, +420 605 832 185

e-mail: stepankova@dent.cz

Předsedové oblastních 
stomatologických komor se sešli na 
začátku roku se členy představenstva 
ČSK k pravidelnému jednání. Dvě 
setkání proběhla v Apolence v Praze 
dne 27. 1. a jedno v Olomouci dne 
24. 2. 2017.

Představenstvo ČSK reprezentova-
li prezident MUDr. Pavel Chrz a vice-
prezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., 
v Olomouci rovněž prezident-elekt doc. 
MUDr. Roman Šmucler, CSc.

 Setkání se zúčastnili také právní po-
radce Mgr. Jiří Slavík a za Kancelář ČSK 
její ředitelka Bc. Silvia Ďuríková a vedou-
cí vnitřního oddělení Ing. Jitka Povolná. 

První část programu byla věnována 
událostem za uplynulé období a dis-

kusi k této problematice. Předsedové 
OSK byli informováni o dalším postu-
pu v rámci akce Klapačka (viz v tomto 
LKS str. 50), o povinnosti EET z hledis-
ka jednotlivých zdravotnických zařízení 
i OSK a ČSK, o novele atomového záko-
na s účinností od 1. 1. 2017 a o blížícím 
se zákazu používání amalgámu (viz LKS 
2/2017 str. 22). Podrobné informace za-
zněly k novému komorovému řádu ce-
loživotního vzdělávání, který vstoupil 
v platnost 1. 1. 2017 (viz LKS 2/2017 
str. 26 a www.dent.cz), a k pravidlům 
účasti na vzdělávacích akcích (viz LKS 
2/2017 str. S18).

Samostatný blok jednání byl stan-
dardně vyhrazen spolupráci OSK s Kan-
celáří ČSK a jejím vnitřním oddělením. 
Předsedové oblastí mimo jiné obdrželi 

přehledy o činnosti jednotlivých OSK 
a statistiku zasílání ekonomické doku-
mentace za r. 2016 a přehled termínů 
zasílání materiálů z OSK do ČSK. 

V závěrečné části věnované proble-
matice OSK patřilo slovo hlavně před-
sedům, kteří informovali centrum Ko-
mory o problémech, s nimiž se ve svých 
regionech potýkají. Jedním z témat by-
ly letošní volby do orgánů a funkcí na 
úrovni ČSK a OSK a možné důsled-
ky situace, kdy oblastní sněm nebu-
de usnášeníschopný a členové orgánů 
OSK pro funkční období 2017 – 2021 
tedy nebudou v termínu do 20. 9. 2017 
zvoleni (podrobně viz v tomto LKS na 
str. S24 – S27).

Zpracovala redakce

Všech tří setkání s předsedy OSK se zúčastnili (zleva) ředitelka 
Kanceláře ČSK Bc. Silvia Ďuríková, prezident ČSK MUDr. Pavel 
Chrz, viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.,  
a Mgr. Jiří Slavík. Fotografie je z jednání v Praze.

Předsedové moravských oblastních stomatologických komor 
se s členy představenstva ČSK a pracovníky Kanceláře ČSK 
setkali v únoru v Olomouci. Tohoto jednání se zúčastnil také 
prezident- elekt doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (vlevo). 
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profesionalita

AKCe KLAPAČKA POKRAČUJe

V říjnovém LKS č. 10/2016 jsme vás 
informovali o zahájení programu 
„zubařské neposlušnosti“ pod 
názvem Klapačka, se kterým Česká 
stomatologická komora seznámila 
zástupce sdělovacích prostředků na 
tiskové konferenci 19. 9. 2016. 

Šlo o první upozornění na dlouho-
dobou kampaň s cílem prolomit netra-
dičním způsobem trvalý nezájem poli-
tické reprezentace řešit úhrady ve sto-
matologii. Komora se dlouho vyhýbala 
tomu zahájit kampaň, která by se dotkla 
pacientů, ale situace ve zdravotnictví si 
již neodkladně žádá řešení a standard-
ní způsoby komunikace a opakovaně 
předkládané racionální argumenty se 
ukázaly jako neúčinné.

V listopadu obdržel každý poslanec, 
senátor, ministr zdravotnictví a jeho ná-
městci, ministr financí a ředitelé zdra-
votních pojišťoven malý balíček s figur-

kou – klapačkou na klíček – a s dopi-
sem, ve kterém ČSK opět upozornila na 
dlouhodobě neudržitelnou situaci ve fi-
nancování zubní péče. Přestože ohla-
sy byly minimální, překvapivě se žádná 
z hraček nevrátila. Na akci bylo tedy tře-
ba znovu upozornit, proto ČSK rozesla-
la jako novoroční přání PF s obrázkem 
klapačky všem, kteří předtím obdrželi 
balíček. Připomenutí přineslo své ovo-
ce. ČSK kontaktoval poslanec Ing. Lud-
vík Hovorka a financování zubní péče 
zařadil do programu jednání 19. schůze 
Podvýboru pro zdravotnictví a ekono-
miku, které se konalo 8. 2. 2017.

Listopadový sněm ČSK jednoznačně 
doporučil v akci pokračovat, ale před 
přijetím dalších kroků nejprve zjistit, 
jaká je ochota jednotlivých členů Ko-
mory se ke kampani připojit. 

Kancelář ČSK bezprostředně po jed-
nání sněmu vytvořila a rozeslala před-

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

sedům OSK dotazník s odkazem na je-
ho elektronickou podobu a požádala 
o pomoc s distribucí. Dotazníková ak-
ce byla ukončena v prosinci 2016 s pře-
kvapivými výsledky. Na dotazník, ať již 
tištěný nebo elektronický, odpovědělo 
2663 zubních lékařů. Takovou návrat-
nost jsme opravdu neočekávali.

Z výsledků vyplývá, že většina z vás 
nepovažuje současné financování zub-
ní péče v ČR za dostatečné a spraved-
livé, 473 vašich kolegů plánuje uzavřít 
v průběhu roku 2017 svou praxi a odejít 
do penze a přibližně stejný počet zub-
ních lékařů uvažuje o odchodu ze sys-
tému veřejného zdravotního pojištění. 

Hlavním důvodem dotazníkové akce 
však byl průzkum míry ochoty zapojit 
se nějakým způsobem do akce Klapač-
ka. Většina odpovědí na dotazy, které 
se týkaly zapojení do informační kam-
paně, uzavření ordinace na jeden den, 
případně jednu hodinu, byla kladných. 
Do dotazníkového šetření se zapojilo 
1790 žen, 873 mužů a nejvíce odpově-
dí zaslali zubní lékaři ve věkové katego-
rii 56 a více let. 

Na základě těchto výsledků připravi-
la ČSK návrh dalšího postupu, který bu-
de projednán na březnovém zasedání 
představenstva ČSK a předložen k po-
souzení na květnovém jednání sněmu 
Komory v Mikulově.

Všem zubním lékařům, kteří se do 
dotazníkového šetření zapojili, děkuje-
me. Zpětná vazba je pro plánování kro-
ků, které Komora podniká pro zlepšení 
vašich pracovních podmínek, velmi dů-
ležitá a zjištění, kolika zubním lékařům 
není současná situace lhostejná, potě-
šující.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

VýSLeDKy DOTAZNíKOVéHO ŠeTřeNí K AKCI KLAPAČKA (2663 vyplněných dotazníků) ANO % Ne %

Považuji současné financování zubní péče v ČR za dostatečné a spravedlivé? 80 3 2583 97

Jsem od určitého data ochoten přestat nabízet péči hrazenou ze ZP? 1062 40 1601 60

Plánuji s ohledem na podfinancování péče a vzrůstající administrativní zátěž (EET) uzavřít 
v průběhu roku 2017 svou praxi a odejít do penze?

473 18 2190 82

Plánuji opustit systém ZP, tedy vypovědět smlouvy s pojišťovnami, případně nesjednávat nové? 466 17 2197 83

Jsem ochoten aktivně se zapojit do informační kampaně vůči pacientům (letáky, plakáty, placky, 
nálepky apod. s vysvětlením požadavků ČSK)?

2273 85 390 15

Jsem ochoten připojit se k případnému demonstrativnímu uzavření ordinací na jeden den? 1815 68 848 32

Jsem ochoten připojit se demonstrativně k akci zavřením ordinace na jednu hodinu? 2203 83 460 17

Do 35 let: 548 = 21 % / 36 až 55 let: 814 = 30 % / 56 a více let: 1301 = 49 %
Muž: 873 = 33 % / Žena: 1790 = 67 %
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reportáž

OHLéDNUTí DR. DUŠANA HOLLéHO 
ZA KONGReSeM MLADýCH STOMATOLOGů
„Senec“, jak říkají slovenští zubní lékaři, zejména ti z nastupující generace, Kongresu 
mladých zubních lékařů v Senci, vstoupil 9.–11. února 2017 do druhého desetiletí své 
existence. Požádali jsem MUDr. Dušana Hollého, Ph.D., MPH, který téměř od počátku 
je jakýmsi spiritus agens této akce, o malou rekapitulaci...

Letošní maškarní zábava byla zpestřena fotokoutkem, kde 
se skupinky fotografovaly v kostýmech svých i vypůjčených. 
Na fotografii je organizační tým sekretariátu SKZL, uprostřed 

vzadu s oběma prezidenty MUDr. Jánem Gašičem 
a MUDr. Igorem Moravčíkem a v červených šatech 

s ředitelkou Mgr. Ingrid Gašičovou Hebertovou, MPH.

V sále kongresu je o přestávkách vždy rušno, 
potkávají se spolužáci, kamarádi, generace. Prakticky 
na všech přednáškách je pak plno. Neformální úcta 
ke kolegům, včetně těch, kteří to s mikrofonem na 
kongresu zkoušejí poprvé v životě...

Zleva: Neúnavný organizátor MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., MPH, se jako přednášející rozloučil svým posledním odborným vystoupením. 
MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., přijel i letos a svou českou přednáškou zopakoval svůj loňský úspěch. MDDr. Jana Mikuleckého z Prahy 
možná znáte bez plnovousu. Jeho přednáška zaujala i generaci starších zubních lékařů. Vedle debutantů zdobí kongres samozřejmě už 
zkušenější matadoři – zde MDDr. Marek Vlna s pravidelným účastníkem kongresu MUDr. Romanem Blahutou, Ph.D.

Připomeňme pro české čtenáře, kteří 
toto setkání mladých slovenských 
zubních lékařů neznají, pár 
zajímavostí z jeho historie.

Na začátku byly plesy pořádané re-
gionálními komorami Slovenské komo-
ry zubních lékařů (SKZL). Stomatolo-
gům připadalo, že ples je trochu má-
lo, a proto vznikla myšlenka předřadit 
mu menší odbornou akci. A tak se v ro-
ce 2007 zrodil z iniciativy MUDr. To-
máše Sieberta první Kongres mladých 
zubních lékařů, který se konal v Sliači. 
Já jsem se s Tomášem potkal již v roce 
2006, kdy mě požádal o přednášku. To 
bylo dobrodružné. Byl jsem čtyři měsí-
ce v praxi a on potřeboval chirurgické 
téma. Nakonec jsem tu bláznivou od-
vahu našel a vystoupil se svou první 
přednáškou.

A jestli si dobře vzpomínám, tak 
už od dalšího kongresu v Popradě 
spolupracujete na organizaci akce...

Ano, kolega Siebert dovršil našeho li-
mitního kongresového věku, tedy pěta-
třiceti let, a tak mě požádal, zda bych 

v jeho přípravě nechtěl pokračovat. Pře-
mluvil mě. Další dva kongresy se pak 
ještě konaly v našich regionálkách – 
v Trenčianských Teplicích a Piešťanech. 
Pátý Kongres mladých zubních lékařů 
SKZL se pak už v roce 2011 přesunul 
do Sence a díky jeho dobré poloze ho 
zde pořádáme dodnes.

Můžete nám prozradit,  
jakou má kongres účast?

Vzhledem k celkovému počtu zub-
ních lékařů na Slovensku docela pěk-
nou. Standardně jsme se v Senci dosta-
li na dvojnásobek účastníků, než když 
jsme kongres organizovali v regionál-
ních komorách. Letos přijelo přes dvě 
stě padesát platících účastníků, plus ví-
ce než padesát studentů, a čeho já si 
cením nejvíc, je zájem o práci kolegů. 
Většina lékařů sedí v sále a pozorně sle-
dují přednášky.

Váš kongres, spolu se Slovenskými 
dentálními dny, představuje 
nejvýznamnější akci centrální 
slovenské Komory. 

Je to zřejmě proto, že jsme ho v pub-
liku otevřeli pro všechny generace a sna-
žíme se také osvěžit ho mezinárodně, 
především vystoupeními kolegů z Čes-
ké republiky, ale i z dalších, zejména 
okolních zemí. Z Čech jsme si už po-
slechli přednášky MUDr. Jana Streblova, 
MUDr. Martina Tomečka, MUDr. Petera 
Augustína, Ph.D., MDDr. Martiny Slová-
kové, MUDr. Jiřího Blažka, MUDr. Jaro-
slava Rouse, MUDr. Milana Tomky, Ph.D. 
Letos jsme už podruhé přivítali MDDr. 
Radovana Žižku, Ph.D., na doporučení 
mého českého kolegy Honzy Streblova 
debutoval také MDDr. Jan Mikulecký. 

Těším se, že bude tahle naše přeshra-
niční spolupráce pokračovat i v příštích 
letech. Mě už jako odrostlého mladíka 
v roli přednášejícího ani předsedajícího 
přednáškovým blokům neuvidíte, budu 
ale dál pomáhat s přípravou a organiza-
cí – ta se ovšem stejně už dnes neobe-
jde bez intenzivní podpory sekretariátu 
SKZL v čele s jeho ředitelkou Mgr. In-
grid Gašičovou Hebertovou, MPH.

Připravil Ladislav Šolc
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odborné sdělení

O AUTOReCH

INTeRDISCIPLINáRNí SPOLUPRáCe 
U SLOŽITýCH KAZUISTIK
6. DíL: AGeNeZe HORNíCH LATeRáLNíCH 
řeZáKů A JeJICH NáHRADA IMPLANTáTy

Kazuistika

Ivo Marek1,2), Adam Vilášek2), Michal Novosad2), Martin Starosta1,2)

1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc 

2) Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav

SOUHRN: Ageneze horního laterálního řezáku je druhou nej-
častější dentální agenezí v evropské populaci. Její lokalizace, 
frontální segment horní čelisti, je příčinou estetického handi-
capu, který může vést k psychickým a sociálním problémům 
jedince. Proto často pacienti požadují řešení problému již 
v adolescentním věku, který je však limitující pro stanovení 
dalšího léčebného postupu. Variantou léčby je buď uzavření 
mezery v místě ageneze, nebo její otevření a náhrada laterál-
ního řezáku a to adhezivním můstkem (v období růstu) a nebo 
nitrokostním implantátem (po skončení růstu jedince). Autoři 
prezentují ošetření dospělé pacientky s agenezí obou horních 
laterálních řezáků, u které byla anomálie řešena otevřením 
ideálních mezer v místech ageneze fixním ortodontickým apa-
rátem a náhradou implantáty. Umístění implantátů a celková 
estetika frontálního segmentu maxily byla plánována pomo-
cí digitální analýzy úsměvu (digital smile design). Z důvodu 
zajištění co nejlepší konečné estetiky úsměvu byl protetický 
protokol doplněn o výkony mukogingivální chirurgie (gingive-
ktomie na špičácích a středních řezácích), jejímž výsledkem 
bylo prodloužení klinických korunek a korekce gummy smile. 
Řešení ageneze horních laterálních řezáků je typickým příkla-
dem interdisciplinárního způsobu korekce ortodontické ano-
málie, kde jen preciznost jednotlivých specialistů vede k po-
žadovanému výsledku.
Klíčová slova: ageneze, laterální řezák, distalizace, implanta-
ce, interdisciplinární spolupráce.

INTeRDISCIPLINARy TReATMeNT IN DIFFICULT CASeS
PART 6: AGeNeSIS OF MAXILLARy LATeRAL INCISORS 
AND THeIR SUBSTITUTION By IMPLANTS
Case report

SUMMARy: Agenesis of maxillary lateral incisors occurs as 
the second most common agenesis in Europe. Its location – 
frontal segment of maxilla – causes a great aesthetic handicap 
which can lead to mental and social problems of the patients 
concerned. Therefore young patients require an appropriate 
treatment as early as in their adolescence which is limiting for 
determining further treatment procedure. There are two opti-
ons – either closing the gap in the site of agenesis or opening 
the gap for lateral incisor substitution. This substitution might 
be an adhesive bridge (during the period of growth) or an int-

MUDr. Ivo Marek, Ph.D., ukončil studium 
stomatologie na LF UP v Olomouci v r. 1990. V letech 
1996 – 1999 absolvoval tamtéž postgraduální studium 
v oboru ortodoncie. V r. 1999 otevřel v Břeclavi 
Soukromé stomatologické centrum STOMMA, 
zaměřené na interdisciplinární zubní péči, především 
na spolupráci ortodontisty s parodontologem 
a implantologem. V r. 2008 ukončil doktorandské 
studium na LF UP v Olomouci (Ph.D.). Nadále pracuje 
jako odborný asistent na Klinice zubního lékařství 

LF UP v Olomouci a jako externí učitel na ortodontickém oddělení LF UK 
a VFN v Praze. Publikoval 42 článků a přednesl přes 170 přednášek v ČR 
a zahraničí. Je místopředsedou České ortodontické společnosti, členem 
Evropské ortodontické společnosti, Americké ortodontické společnosti, 
Světové ortodontické společnosti. V r. 2007 byl jmenován čestným členem 
Implantologického klubu ČR za rozvoj spolupráce mezi obory ortodoncie 
a implantologie. Dále je členem redakční rady časopisu Ortodoncie, 
akreditační komise MZ ČR a zástupce České ortodontické společnosti 
v EFOSA (Evropská asociace ortodontických společností) a recenzentem 
časopisu Ortodoncie, Angle Orthodontist a EJO. V r. 2014 byl jmenován 
Ambasadorem Americké ortodontické společnosti. V r. 2015 se stal členem 
European Advisory Board firmy Align Technology. V r. 2016 byl zvolen 
členem Councilu Evropské ortodontické společnosti.

Kontakt: ortho.marek@email.cz
 www.dentalclinic.cz
 Stomatologické centrum STOMMA
 Tř. 1. máje 3414
 690 02  Břeclav 

MDDr. Adam Vilášek (*1986) absolvoval v r. 2011 
obor zubní lékařství na LF UP v Olomouci. V letech 
2011 – 2012 pracoval v soukromé zubní praxi 
v Trenčíně. Od r. 2012 je zaměstnán v soukromé zubní 
klinice Stomma, s. r. o., v Břeclavi jako praktický 
zubní lékař. Od r. 2013 pracuje jako vedoucí lékař 
se zaměřením výhradně na protetickou stomatologii. 
V letech 2013 – 2015 byl částečně zaměstnán na 
protetickém oddělení zubní kliniky LF UP, kde se 
věnoval náhradě laterálních řezáků při agenezi pomocí 
dentálních implantátů. Věnuje se interdisciplinární 
spolupráci při řešení komplexních případů.

MDDr. Michal Novosad ukončil studium zubního 
lékařství na LF UP v Olomouci v r. 2011. Od r. 2011 
do r. 2012 byl zaměstnán na pozici Senior House 
Officer v Royal Sussex County Hospital v Brightonu 
a v Eastbourne District General Hospital ve Velké 
Británii na oddělení maxilofaciální chirurgie. 
Od r. 2012 je zaměstnán v soukromé zubní 
klinice Stomma, s. r. o., v Břeclavi jako zubní 
lékař se zaměřením na dentoalveolární chirurgii 
a implantologii.
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ra-bone implant (after the end of growth). The authors present 
here a case study of an adult patient with agenesis of both ma-
xillary lateral incisors. The anomaly was corrected by opening 
ideal gaps in the sites of agenesis (done by fixed orthodon-
tic appliances) and by inserting implants there. The location 
of the implants and the overall aesthetics of the frontal seg-
ment of maxilla were designed using a digital analysis in smi-
le (digital smile design). In order to reach the best possible fi-
nal aesthetics of smile, the prosthodontic protocol was supple-
mented by mucogingival surgery (clinical crown lengthening 
of canines and central incisors by gingivectomy) resulting in 
clinical crown lengthening and gummy smile correction. The 
treatment of maxillary lateral incisors is a typical example of 
interdisciplinary method of orthodontic anomaly correction 
and only the precision of all involved specialists can lead to 
perfect results.
Key words: agenesis, lateral incisor, distalization, implants, 
interdisciplinary cooperation.

Marek I, Vilášek A, Novosad M, Starosta M. Interdisciplinární 
spolupráce u složitých kazuistika. 6. díl: Ageneze horních 
laterálních řezáků a jejich náhrada implantáty.
LKS, 2017, 27(3): 52 – 61

ÚVOD
Ageneze horního laterálního řezáku je druhou nejčastější 

agenezí zubů v evropské populaci (nepočítaje třetí moláry), 
a to po agenezi druhých premolárů (1, 2, 3). Populační inci-
dence je udávána dle různých studií mezi 2,5–6 % (4, 5). Z to-
ho 1–2 % agenezí se vyskytuje bilaterálně (4). Je popisován 
častější výskyt u žen než u mužů v poměru 3 : 2 (2, 3, 6, 7, 
8). U jednostranného výskytu je mnohdy pozorován čípkovitý 
nebo rudimentární druhostranný laterální řezák (9). U agene-
ze laterálního horního řezáku je často přítomna pozitivní ro-
dinná anamnéza (7, 10, 11). Tato anomálie je spojována s po-
lygenním typem dědičnosti a přenosem několika silnými geny 
(7, 10). Podíl těchto genů v jednotlivých rodinách kolísá na 
pozadí modifikujících genů a faktorů zevního a vnitřního pro-
středí. Poslední výzkumy ukázaly, že se pravděpodobně jed-
ná o autozomálně dominantní mutaci genu MSX1 na čtvrtém 
chromozomu (12).

Je několik hypotéz vzniku ageneze: 1. Teorie Fragil site (dle 
Svinhufvuda) je založena na předpokladu, že existují oblas-
ti více vnímavé k agenezím, což jsou oblasti embryonálních 
fúzí. Místo fúze processus maxillaris a processus nasalis me-
dialis je zodpovědné za agenezi horních laterálních řezáků 
(13). 2. Anatomický model (dle Kjaerové) předpokládá exis-
tenci tzv. neurálních vývojových oblastí. Ageneze vzniká v po-
slední větvi nervu a na jejím konci (14). 3. Evoluční model 
(dle Harnische) vysvětluje agenezi jako výraz evolučního tren-
du umírněného výběru, vedoucího k zredukování počtu zu-
bů v dentici v neustále se zmenšující čelisti. Současný výskyt 
agenezí je dle této teorie jen přechodným stadiem vývoje ve-
doucím k dvacetizubé dentici. Tato teorie je poplatná Darwi-
nově vývojové teorii a velmi nepravděpodobná (15). Aby do-
šlo k projevu tak výrazné vývojové změny, je nutno stovek 
a až tisíců let. Nicméně N. Mattheeuws a L. Dermaut ve své 
metaanalýze zaznamenali nepatrné zvýšení prevalence age-
neze laterálních řezáků za posledních 20 let. Toto zvýšení je 
však spíše připisováno existenci lepších diagnostických metod 
v posledních letech (3).

ANAMNéZA
Osobní anamnéza a celkové vyšetření: Pacientka ve věku 

22 let neuváděla žádná celková onemocnění a měla negativní 
farmakologickou anamnézu. Alergii udávala jen na paraceta-
mol. Byla bez úrazů a operací v obličejové oblasti. Pacientka 
absolvovala v minulosti, mezi 10. až 12. rokem věku, již jed-
nu ortodontickou léčbu fixním aparátem, a to pouze v horní 
čelisti v trvání 2 let, s cílem otevření mezer na náhradu late-
rálních řezáků. Pacientka požadovala úpravu estetiky horního 
frontálního úseku chrupu, a to co nejpreciznější, bez časové-
ho a finančního omezení. Mezery ve viditelném úseku chrupu 
byly pro ni psychicky i sociálně nepřijatelné.

Rodinná anamnéza: Pacientka neudávala přítomnost agene-
ze horních laterálních řezáků či jiné ageneze u svých rodičů 
a dalších blízkých příbuzných.

extraorální vyšetření: Obličej pacientky byl symetrický 
s výraznými rty, mírně konvexním profilem a bez výrazných 
změn. I přes masivní rty měla pacientka v emočním úsměvu 
vysokou linii úsměvu v rozsahu 3,0 mm, která byla způsobe-
ná vertikálním přebytkem maxily a zvýšenou erupcí zubů hor-
ního frontálního úseku chrupu v rozsahu 13 – 23 (obr. 1 – 2).

Intraorální vyšetření: Sliznice dutiny ústní byla růžová, 
bez výraznějších změn, úpony slizničních řas a frenula be-
ze změn, biotyp sliznice spíše silnější, připojená gingiva byla 
v rozsahu 6 mm.

Dentální vyšetření: Vztah molárů byl bilaterálně v Angle 
I. třídě, vztah špičáků byl vlevo v Angle II. třídě a vpravo v An-
gle I. třídě. 

V horní čelisti: Přítomny mezery v místě ageneze zubů 12, 
22, v lokalizaci 12 byla mezera 3,5 mm a v lokalizaci zubu 22 
jen 1,8 mm. Trema mezi zuby 23 – 24 bylo velikosti 6,7 mm 
a to z důvodu meziálního posunu zubu 23 do místa agene-
ze 22. Střední čára byla v horním zubním oblouku posunu-
ta o 2,8 mm vpravo a byla přítomna supraokluze zubů 18, 
28. Klinické korunky zubů 13, 11, 21, 23 byly kratší v pomě-
ru k šířce z důvodu porušené pasivní erupce (hloubka sulku 
byla 2,0 – 2,5 mm). To znamená, že nebyla přítomna gingivi-
tida a hloubka sulku byla způsobená nedostatečnou migrací 
dentoalveolárního uzávěru během erupce zubu. Kazivost byla 
vyšší a kariézní léze malého rozsahu byly přítomny na zubech 
14, 15, 17, 26, 27. 

Obr. 1 – 2: Extraorální fotografie v úsměvu  
a profilu obličeje při vstupním vyšetření.
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V dolní čelisti byla zaznamenána tremata, a to mezi zuby 
43 – 44 – 1,4 mm, mezi 32–33 – 2,2 mm a mezi zuby 31–32 
– 0,6 mm. Byl nalezen posun střední čáry zubního oblouku 
1,0 mm vlevo, meziorotace zubu 33 40° a distorotace zubu 
35 45°. Třetí moláry v dolní čelisti byly oboustranně nezalo-
ženy (obr. 3 – 7).

Analýza panoramatického snímku: Byly viditelné výrazné 
mezery mezi zuby 13 – 11, 21 – 23 s paralelními kořeny. Dá-
le byl nalezen meziální sklon kořene zubu 24 přibližně 30° 
a supraokluze zubů 18, 28 s přestavbou hřebene alveolární-
ho výběžku kaudálně. Zásadním nálezem byly zkrácené koře-
ny na všech zubech v horní a dolní čelisti v rozsahu 2 – 4 mm 
(obr. 8).

Analýza telerentgenového snímku: III. skeletální třída, vý-
razný labiální sklon horních řezáků k linii NS 119°, interinci-
zální úhel mezi řezáky 113° a pozice dolního řezáků k linii 
APo 8,89 mm (obr. 9).

Obr. 3 – 7: Intraorální pohled při vstupním ortodontickém vyšetření.

Obr. 8: Panoramatický 
snímek před léčbou.

Obr. 9: Telerentgenový 
snímek při vstupním 
ortodontickém vyšetření.
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LéČeBNá ROZVAHA
Jaké jsou možnosti řešení ageneze horních laterálních řezáků?
1. Jen ortodontická korekce – úplné uzavření mezer v mís-

tě ageneze mezializací špičáků a následný posun premolárů 
a molárů do Angle II. třídy.

2. Ortodonticko-protetická varianta – otevření mezery v mís-
tě ageneze laterálních řezáků a jejich následná náhrada adhe-
zivním můstkem, případně implantátem. Výsledná artikulace 
v molárech a špičácích je v tomto případě v Angle I. třídě.

3. Je také možné postupovat bez ortodontické intervence 
a zuby frontálního segmentu opatřit fixním můstkem. Problé-
mem tohoto řešení je často raný věk pacienta a především ne-
vhodná pozice pilířů. Ta vede k neadekvátní proporcionalitě 
jednotlivých členů a mezičlenů fixní náhrady a tím k značně 
neestetickému výsledku.

Problematika řešení ageneze laterálních řezáků (zda meze-
ry otevírat a chybějící zuby nahrazovat, či mezery zavírat), je 
diskutována v odborných kruzích tak dlouho, jak se ortodon-
tická korekce této vady provádí (16, 17, 18, 19). Dá se říci, že 
větší tendence k otevírání mezer a náhradám laterálních řezá-
ků implantáty v posledních letech souvisí s rozvojem implan-
tologie (20, 21).

Je několik parametrů, které rozhodují o léčebném protoko-
lu, a jsou jedinci, u kterých je možné zvolit jak postup s uza-
vřením mezer, tak s jejich otevřením. Na druhé straně, u ji-
ných jedinců, je ale možné zvolit jen jeden z těchto způsobů 
korekce. Rozhodující faktory pro stanovení léčebného plánu 
při agenezi laterálního řezáku jsou (22):

1. Okluze. Při postavení molárů v Angle II. třídě je vhodnější 
mezery u pacientů s agenezí horních postranních řezáků uza-
vírat, v případě postavení molárů v Angle I. třídě je lépe pro-
stor otevírat.

2. Profil. Při konvexním profilu je vhodnější mezery uza-
vírat a tím, díky retrakci řezáků, upravit profil obličeje a rtů. 
V případě konkávního profilu obličeje je preferována varianta 
s otevřením mezer, při které dochází k protruzi řezáků a tím 
i mírnému posunu rtů dopředu.

3. Rozměry zubů. Šířka horních středních řezáků a špičá-
ků je velmi důležitým faktorem. V případě úzkých frontálních 
zubů nelze mezializací špičáků mezery vzniklé agenezí uza-
vřít a je preferováno otevírání mezer. Na druhé straně v pří-
padě širokých špičáků a středních řezáků je lépe mezery uza-
vřít, neboť při otevírání mezer by došlo k příliš velké protruzi 
středních řezáků, a nebo k vytvoření nedostatečné mezery na 
implantaci. Významný je především rozměr krčkových částí 
zubů – středních řezáků a špičáků.

4. Tvar špičáku. Je sledována výška bodu kontaktu, morfolo-
gie vestibulární plošky a barva špičáku. Tvar korunky špičáku 
je důležitým faktorem vzhledem k tomu, že může být velmi 
variabilní a může se značně lišit od tvaru korunky laterální-
ho řezáku. U výšky bodů kontaktu je sledována jeho poloha, 
čím jsou výše, tím je tvar korunky špičáku méně podobný la-
terálnímu řezáku. Nejméně vhodným tvarem korunky špičáku 
při jeho mezializaci je stav, kdy jsou body kontaktu přítomny 
v krčkové třetině korunky, neboť remodelace na tvar laterální-
ho řezáku je rozsáhlá. Jestliže se nacházejí naopak v incizál-
ní třetině výšky korunky, pak není často nutná žádná dostavba 
korunky, ale jen zábrus hrotu špičáku. Co se týče morfologie 
vestibulární plochy špičáku, v případě výrazné konventy zubu 
je nutná dostavba korunky na tvar laterálního řezáku labiálně. 
Zábrus vestibulární plochy není vhodný, neboť vrstva skloviny 
je velmi tenká (0,5 – 0,8 mm) a její snesení vede k prosvítání 
dentinu a tím tmavší barvě (17, 23). 

Barva špičáku je posledním faktorem, který je v diagnostice 
diskutován. Horní špičák je obecně tmavší než laterální řezák, 

což při jeho přirozené pozici není při pohledu en face (z dů-
vodu odrazu světla pod jiným úhlem, než je jeho dopad) pří-
liš viditelné a rušivé. V případě posunu špičáku do střední čá-
ry světlo dopadá a odráží se z vestibulární plochy ve stejném 
úhlu a tmavší odstín zubu je tím jasněji viditelný, a tím může 
působit rušivě.

Uvedené faktory, a kromě toho i několik pomocných (hloub-
ka skusu, posteriorotace, přítomnost třetích molárů atd.), jsou 
podkladem k diferenciální diagnostice případu a k rozhodnu-
tí, který ze způsobů terapie zvolit, a to nejen s přihlédnutím 
k charakteru defektu, ale také k věku pacienta. Nicméně nej-
důležitějším faktorem a vodítkem pro ortodontistu, jaký léčeb-
ný postup má zvolit, je počáteční artikulace molárů na začát-
ku terapie (22). 

LéČeBNý PLáN
Pro stanovení léčebného plánu byly zhodnoceny všechny 

výše uvedené parametry. Pacientka byla ve věku 22 let a měla 
ukončený růst. Postavení molárů bylo v Angle I. třídě a špičáky 
se nacházely meziálněji v Angle II. třídě vlevo a v Angle I. tří-
dě vpravo. V horní a dolní čelisti byly přítomny mezery. Profil 
obličeje byl přímý až mírně konvexní. S přihlédnutím k sledo-
vaným diagnostickým faktorům bylo rozhodnuto o distalizaci 
špičáků do Angle I. třídy a otevření mezer v místě 12, 22 pro 
budoucí implantaci. 

Léčebný protokol:
1. Nasazení fixního aparátu v horní čelisti v rozsahu zubů 

16 – 26 a distalizace špičáků do Angle I. třídy, otevření meze-
ry na 6,0 mm v pozici zubů 12, 22 a napřímení kořenů zubů 
středních řezáků a špičáků před implantací.

2. Nasazení dolního fixního aparátu, nivelizace, uzavření 
mezer a úprava artikulace v Angle I. třídě.

3. Retence výsledku ortodontické terapie: fixní retainery 
na zubech 33–43, 11–21, 13 – 14, 23 – 24, horní retenční fó-
li ový aparát s vloženými zuby v místě chybějících zubů 12, 22 
a dolní retenční deska.

4. Pomocí digitální analýzy snímků v úsměvu (DSD) pláno-
vání umístění korunek na středních řezácích, špičácích a im-
plantátech, linie úsměvu a průběhu marginální gingivy.

5. Provedení výkonů mukogingivální chirurgie ve frontál-
ním úseku chrupu z důvodu korekce gingiválního úsměvu 
a úpravy délky klinických korunek.

6. Zavedení implantátů v lokalizaci 12, 22 s doprovodnou 
řízenou kostní regenerací horizontální augmentací doplněnou 
augmentací měkkých tkání pojivovým štěpem.

7. Zhotovení a adaptace celokeramických korunek na im-
plantáty v místě 12, 22 a keramických fazet na zuby 13, 23 
a 11, 21.

LéČeBNý POSTUP
Ortodontická fáze terapie

1. Nasazení horního fixního aparátu – ortodontické zámky 
Elite Mini Twin s drážkou .022“ x .025“ (OrthoOrganizer, Ca-
rlsbad, USA) v rozsahu zubů 15–25 a ortodontickými kroužky 
Epic (OrthoOrganizer, Carlsbad, USA) na zuby 16, 26. V prv-
ní fázi nivelizace s použitím oblouků od .014“ Orthonol Su-
perelastic Nitanium až po drát .019“ x .025“ Orthonol Su-
perelastic Nitanium (RMO Inc., Denver, USA). Následně byl 
adaptován ocelový drát .017“ x .025“ (OrthoOrganizer, Carl-
sbad, USA) a špičáky byly distalizovány do Angle I. třídy. By-
la otevřena mezera vpravo a vlevo v místě laterálních řezáků 
v rozsahu 6,0 mm (obr. 10–13). Střední řezáky nebyly intru-
dovány a výška linie úsměvu v emočním úsměvu byla nadále 
2,0 –3,0 mm (obr. 14).
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2. Dolní fixní aparát byl nasazen 6 měsíců po adaptaci hor-
ního fixního aparátu, v rozsahu zubů 36–46, a to ortodontické 
zámky Elite Mini Twin s drážkou .022“ x .025“ (OrthoOrgani-
zer, Carlsbad, USA). Po napřímení špičáků byly postupně uza-
vřeny všechny mezery.

3. Před sejmutím fixního aparátu byl zhotoven kontrolní pa-
noramatický snímek (obr. 15), který odhalil nedostatečně napří-
mené kořeny středních horních řezáků a levého špičáku. I když 
byla na snímku patrná mírná resorpce apexu kořene na střed-
ních řezácích, bylo rozhodnuto kořeny zubů napřímit, což by-
lo nezbytné pro následné bezproblémové zavedení implantátů.

Obr. 10 – 13: 
Stav ortodontické 
terapie před 
sejmutím fixního 
aparátu, otevření 
mezery na 12, 
22 s napřímením 
kořenů 
špičáků a před 
napřímením 
středních řezáků.

Obr. 14: Situace v úsměvu s výškou 
gingiválního úsměvu 2,0 mm.

Obr. 16 – 19: Situace po sejmutí 
fixního aparátu s ideálně otevřenými 
mezerami pro následnou implantaci 
v místě 12, 22.

Obr. 20: Profil obličeje 
po ortodontické fázi 
léčby.

Obr. 21: OPG snímek po ukončení ortodontické 
terapie s napřímením kořenů před implantací 
a resorpcemi apexů kořenů.

Obr. 15: OPG snímek před napřímením kořenů středních řezáků.
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Fixní aparát byl sejmut po 17 měsících ortodontické terapie. 
Výsledný stav: V horní čelisti byly oboustranně moláry a špi-
čáky v normookluzi. Byly otevřeny ideální mezery (6 mm) pro 
implantaci horních laterálních řezáků v místě 12, 22 a uzavře-
ny všechny mezery v dolním zubním oblouku (obr. 16 – 19). 
Určitým problémem byl přetrvávající gummy smile a to při 
emočního úsměvu velikosti 2 – 3 mm, nicméně při civilním 
(klidovém) úsměvu jen 1,0 mm. Profil obličeje zůstal nezmě-
něn, i když horní střední řezáky změnily svoje postavení ve 
směru protruze o 10° (obr. 20). Dolní řezáky svoji pozici ne-
změnily. Vrchol hřebene alveolárního výběžku v místě pláno-
vaných náhrad horních postranních řezáků byl vpravo vyho-
vující, vlevo však došlo k vertikální ztrátě kosti na meziální 
hraně zubu 13. I tak byl vrchol alveolárního hřebene na všech 
zubech v ideální pozici, tedy 1,0 mm pod cementosklovinnou 

hranicí špičáků a středních řezáků. Zarážející byla přítomnost 
závažnější zevní resorpce apexů kořenů na horních špičácích 
a středních řezácích. Stejný nález byl pozorován na zubu 35 
a dolních prvních molárech (obr. 21).

4. Retenční fáze terapie: V horním zubním oblouku byly 
adaptovány krátké fixní retainery z prvních premolárů na špi-
čáky a na středních řezácích, v dolním zubním oblouku byl 
adaptován segmentový fixní retainer na zubech 33–43. Dále 
byla retence zajištěna horním a dolním retenčním fóliovým 
aparátem, s tím že do horního byly vloženy pryskyřičné zu-
by a aparát tak současně plnil funkci estetického mezerníku.

Protetická fáze I.
Při první návštěvě byla zhotovena fotodokumentace 

(obr. 22 – 23) a situační otisky C-silikonem, silikonový okluzní 
registrát skusu a studijní modely. Na fotografii v úsměvu byla 
digitálně analyzována proporcionalita obličeje (středová linie, 
papilární linie, linie úsměvu atd.), byla stanovena vhodná po-
zice incizálních hran řezáků, velikost, tvar a počet zubů k re-
konstrukci vzhledem k šířce úsměvu pacientky a velikosti bu-
kálních koridorů (24). Také byla analyzována potřebná úprava 
marginální gingivy (obr. 24). Při vizuální simulaci léčebného 
plánu získala pacientka přibližnou představu o výsledku ošet-
ření (obr. 25). Všechna data analýzy byla přenesena na sád-
rový model a dle nich byl zhotoven voskový model (wax-up). 
Dále byla zhotovena navigační chirurgická šablona, která za-
jišťovala optimální směr zavedení implantátů v pozici 12, 22 
a stala se referenční pomůckou při chirurgickém prodloužení 
korunek 13, 11, 21, 23 (obr. 26). V období hojení tkání paci-
entka nosila provizorní dlahu z termoplastické fólie s vložený-
mi pryskyřičnými zuby v pozici 12, 22.

Obr. 22: Fotoportrét před protetickým ošetřením v klidovém 
a maximálním úsměvu.

Obr. 24: Digitální analýza před protetickým ošetřením.

Obr. 26: Chirurgická 
navigační šablona, 
která následně po 
úpravě sloužila jako 
provizorní náhrada 
v době hojení tkání.

Obr. 25: Stav úsměvu při vizualizaci léčebného plánu.

Obr. 23: Fotoportrét z pohledu 45 stupňů vpravo a vlevo při 
klidovém úsměvu.
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Chirurgická a implantologická fáze 
Chirurgická fáze terapie spočívala v prodloužení klinických 

korunek středních řezáků, špičáků a implantaci v pozici 12, 
22. Před výkonem byla zhotovena chirurgická šablona dle 
wax-up (obr. 27). Prodloužení klinických korunek bylo naplá-
nováno dle předchozí analýzy o 2 mm. Jelikož šíře připojené 
gingivy byla 6 mm, korunky byly prodlouženy gingivektomií 
bez nutnosti apikálního posunu laloku (obr. 28). Dentogingi-
vální komplex, tedy hodnota biologické šíře a sulku, byl před 
výkonem sondován 4 mm. Pro zachování biologické šíře by-
lo nutné po odklopení mukoperiostálního laloku provést os-
teoplastiku v rozsahu 1 mm (obr. 29) (25). Z důvodu ideální 
protetické polohy implantátů a možnosti aplikace šroubované 
suprakonstrukce byla osa zavedení fixtur v pozici 12 a 22 ur-
čena chirurgickou šablonou. Aby bylo možno krček implan-
tátu (Lasak, Bioniq 3.5/10 mm) umístit 3 mm pod okraj šablo-
ny, bylo nutno provést osteoplastiku vrcholu alveolárního hře-
bene v rozsahu 4 mm. S ohledem na tuto hloubku byly místo 
krycích šroubků užity úzké vhojovací válečky (obr. 30). Z dů-
vodu respektování protetické polohy implantátu došlo k fe-
nestraci vestibulární kortikalis (26, 27). Tato situace byla řeše-
na horizontální augmentací metodou řízené kostní regenera-
ce (GBR). Po obvodu fenestrace byla provedena kortikotomie 
piezo kónickým mikrohrotem a defekt byl augmentován na 
každé straně bovinním augmentačním materiálem (ACE Nu-
Oss collagen block 6 x 7 x 8 mm, USA) (obr. 31) a kolagenní 
membránou (ACE RCM6 15 x 20 mm, USA) (obr. 32). Pod ves-
tibulokoronární část laloku byl jednoduchým stehem fixován 

pojivový štěp odebraný z patra (obr. 33). Lalok přiléhající na 
vhojovací abutment byl drobnou gingivektomií upraven tak, 
aby po jeho adaptaci gingiva zasahovala i do úzkých aproxi-
málních prostor (obr. 34) (28).

Protetická fáze II.
Ortodontická léčba zajistila vhodné postavení zubů a vy-

vážení okluze pro budoucí estetickou a funkční rekonstruk-
ci frontálního úseku horní čelisti v rozsahu zubů 13 – 23. Dva 
kónické implantáty byly zavedeny v pozici 12, 22 (obr. 35). 
Správná 3D pozice implantátů, augmentace a stabilita zajistily 
dostatečné množství tvrdých a měkkých tkání na bukální stra-
ně. Palatinální umístění implantátů je zásadní pro vytvoření 
harmonického tvaru a průběhu marginální gingivy (29). Z dů-
vodu výběru vhodných abutmentů, jejich správné adaptace 
a ověření pozice implantátů byly zhotoveny intraorální RTG 
snímky. Implantáty byly otištěny otevřenou technikou polyéte-
rovou otiskovací hmotou Impregnum Soft (3M ESPE, Němec-
ko). Provizorní šroubované korunky byly zhotoveny s adekvát-
ní anatomickou konturou (emergency profile), která sloužila 
pro iniciální formování gingivy. Další tvarování gingivy pomo-
cí kompozitní pryskyřice adaptované na provizorní korunky 
bylo provedeno jen jednou a to 2 týdny od odevzdání.

Po 3 měsících modelační a stabilizační fáze byla na upra-
veném voskovém modelu naplánována minimálně invazivní 
preparace na celokeramické fazety středních řezáků a špičá-
ků, jejichž tvar vyžadoval určitou estetickou korekci (obr. 36). 
Vzhledem k směru nasazení a rezistenci materiálu byla navr-
žena minimální síla fazet (30). Byly zhotoveny individuální 
otiskovací kapny na implantáty, které byly společně s preparo-
vanými zuby 13, 11, 21, 23 – po retrakci gingivy retrakčními 
vlákny Ultrapak #0 (Ultradent products, USA) – otištěny ote-
vřenou technikou A-silikonem Imprint 4 (3M ESPE, Němec-
ko) (obr. 37). Aby bylo možné vyzkoušet tvar a funkci koru-
nek před finální rekonstrukcí, byla provedena zkouška mock-
-up, za pomoci bisakrylátové pryskyřice Protemp (3M ESPE, 
Německo). Minimální funkční a estetické změny na mock-up 
byly fotograficky zdokumentovány a konzultovány se zubním 
technikem a pacientkou přímo v ordinaci. Následně byly zho-

Obr. 27: Adaptace chirurgické šablony.

Obr. 30: Zavedení fixtury 
a vhojovacího válečku. 
Na snímku je patrná 
vestibulární fenestrace fixtury.

Obr. 34: Šití mukoperiostáklního laloku 
mopylen 6/0.

Obr. 31: Augmentace 
vestibulární fenestrace. 

Obr. 32: Adaptace 
kolagenní membrány.

Obr. 33: Fixace 
pojivového štěpu.

Obr. 28: Stav po gingivektomii. Obr. 29: Odklopení a fixace 
mukoperiostálního laloku.



59LKS 3/2017

toveny definitivní celokeramické korunky a fazety z IPS e.max 
Press (Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko). V době výroby pro-
tetických prací sloužil upravený mock-up rovněž jako provi-
zorium.

Barva celokeramických fazet byla prověřena pomocí Try-
-in gelu, jelikož výsledný odstín redukované síly fazety může 
být ovlivněn fixačním materiálem. Šroubované celokeramic-
ké korunky byly před jejich fixací vyzkoušeny na vybraných 
abutmentech v ústech pacientky. Vnitřní povrch fazet byl na-
leptán po dobu 20 s pomocí 10% HF a po opláchnutí byly fa-
zety vloženy do ultrazvukové lázně na dobu 5 min. Po osuše-
ní vzduchem byl aplikován silan Monobond Plus (Ivoclar Vi-
vadent, Lichtenštejnsko) ve dvou vrstvách po 20 s a následně 
Optibond FL (Kerr, USA). Po izolaci zubů kofferdamem a se-
paraci od okolních zubů teflonovou páskou bylo provedeno 
leptání napreparované skloviny pomocí 37% H

3
PO

4
 po dobu 

30 s a po důkladném opláchnutí a osušení byl aplikován bond 
Optibond FL (Kerr, USA). 

K fixaci fazet byl použit světlem tuhnoucí kompozitní ce-
ment Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko). 
Přebytky cementu byly odstraněny microbrushem a nití, ná-

sledovala polymerace ze tří směrů (3 x 60 s) (obr. 38 – 40). Ná-
sledně byly na implantáty našroubovány celokeramické ko-
runky a dotaženy na 25 Ncm. Fixační otvory byly uzavřeny 
pomocí teflonu a kompozitního materiálu. Na závěr byla pro-
vedena artikulace a kontrola funkčních pohybů. Pacientka by-
la poučena o důležitosti provádění dentální hygieny a řádně 
instruována (obr. 41 – 42).

DISKUZe
Ageneze horních laterálních řezáků není častou ortodon-

tickou anomálií, nicméně z důvodu lokalizace (frontální seg-
ment maxily) patří k velkým výzvám pro interdisciplinární 
spolupráci (20, 21, 22). Řešení závisí především na artikula-
ci molárů a špičáků na začátku terapie, profilu obličeje, tvaru 
špičáků a věku pacienta. Co se týče ortodontické intervence, 
existují dvě základní řešení dané anomálie, a to otevření me-
zery a náhrada chybějících zubů, nebo její uzavření. Výhodou 
substituční terapie (posunu špičáku do Angle II. třídy a uza-
vření mezery) je, že nemusí následovat protetická fáze tera-
pie. Dle tvaru špičáku lze tento zub jen zabrousit na incizální 
hraně, aproximálních a palatinální ploše (reconturing zubu), 

Obr. 35: Stav 3 měsíce po zavedení 
implantátů, augmentaci kosti a měkkých 
tkání. Optimální výchozí situace před 
tvarováním marginální gingivy.

Obr. 38–40: Intraorální fotografie konečné estetické rekonstrukce 
horního frontálního úseku.

Obr. 37: Zhotovení individuálních 
otiskovacích kapen na implantátech před 
otiskem A-silikonem.

Obr. 36: Minimálně invazivní 
preparace vedená ve sklovině.
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a nebo v případě nevhodného tvaru (vysoká pozice bodu kon-
taktu či příliš konvexní vestibulární ploška) musí následovat 
dostavba špičáku do tvaru laterálního řezáku fotopolymerem 
či keramickou fazetou. Je nutné však zachovat špičákové a ře-
zákové vedení, a to zábrusem palatinální plošky špičáku ve 
vestibuloorální rozměr středního řezáku (22). 

Kdy tedy špičák distalizovat? Jestliže je okluze v Angle I. tří-
dě na molárech, případně v Angle II. třídě o půl šířky premo-
láru, profil obličeje je spíše konkávní, případně přímý, střední 
řezáky jsou úzké a tvar špičáků je nepříznivý pro mezializaci 
špičáku (vysoký bod kontaktu, konvexní vestibulární ploška 
a tmavší barva) (22).

V případě otevření mezery na náhradu laterálního řezáku 
adhezivním můstkem či implantátem (případně i fixním můst-
kem) spadá celá terapie do kategorie náročné interdisciplinár-
ní spolupráce, na které se účastní ortodontista, implantolog, 
protetik a zubní technik. Každý z nich má specifické úkoly 
a jejich nedostatečné splnění vede k nedokonalému výsledku 
léčby a znehodnotí práci celého týmu. Úkolem ortodontisty 
je otevřít ideální mezeru na náhradu laterálního řezáku, kte-
rou však musí konzultovat jak s chirurgem (implantologem), 
tak s protetikem. Záleží především na rozměrech implantátu, 
který bude použit (31). Minimální mezera mezi implantátem 
a vedlejším zubem by měla být 1,5 mm. Dále velikost meze-
ry závisí na proporcionalitě zubů ve frontálním segmentu ma-
xily (golden proportion) (32). Ideální poměr středního řezáků 
k laterálnímu řezáku je 100 % k 68 %, neboli šířka laterálního 
řezáku odpovídá dvěma třetinám šířky středního řezáku (33). 
Dalším úkolem ortodontisty je napřímit kořeny horních střed-
ních řezáků nebo je umístit mírně divergentně (obr. 22). Or-
todontista by se měl vyvarovat intruze středních řezáků, neboť 
recidiva tohoto posunu by vedla k supraokluzi středních řezá-
ků a tím k disproporci mezi incizálními hranami laterálních 
řezáků a středních řezáků. Ortodontista musí následně zajistit 
retenci a stabilitu výsledku ortodontické terapie pomocí fix-
ních retainerů a fóliového mezerníku (34).

Otázkou je načasování ortodontické terapie vzhledem k ná-
slednému definitivnímu protetickému řešení. Jestliže pacient 
či rodiče chtějí řešit situaci co nejdříve, pak je mezera v místě 
ageneze nahrazena nejčastěji adhezivním můstkem, a to z dů-
vodu pokračujícího růstu jedince (22). Definitivní řešení nit-
rokostním implantátem, které je bráno jako ideální varianta, 
je možné realizovat až po skončení růstu (35). Nicméně z vě-
deckých studií je známo, že kost vytvořená ortodontickým po-
hybem zubu, v tomto případě distálním posunem špičáku, je 

v prostoru a času stabilní. Nováčková et al. zjistili v průběhu 
5 let atrofii šířky alveolárního výběžku pouze v rozsahu 5 % 
šířky kostní masy (36). Proto není nutné mít obavy ze ztráty 
kostního podkladu pro budoucí implantaci. Naopak předčas-
né zavedení implantátu v době růstu vede k jeho „zanořová-
ní“. To je způsobeno pokračujícím růstem alveolárního výběž-
ku vertikálně spolu s okolními zuby, oproti neměnné pozici 
oseointegrovaného implantátu (35, 37).

Úkolem implantologa je, na základě předešlého funkčně-
-estetického protetického plánu, zavést implantáty dle plat-
ných implantologických pravidel.

Poslední otázkou, která by měla být u prezentované paci-
entky diskutována, je vznik rozsáhlejších resorpcí kořene na 
dolních prvních molárech a premolárech a především na hor-
ních špičácích a středních řezácích. Na vstupním panorama-
tickém snímku lze pozorovat kratší délku všech kořenů, která 
se na kontrolním snímku, zhotoveném po 1 roce ortodontic-
ké terapie, nijak výrazně nemění. Po dalších 6 měsících však 
je resorpce již markantní, a to v rozsahu 2 – 4 mm s typickým 
zešikmením kořenů na zubech 11, 21. Zvláštní nález se na-
chází na meziální stěně zubu 11, kde jako by byl oddělen ce-
lý sekvestr části kořene, který se později kompletně resorbuje. 
Resorpce apexu kořene takového rozsahu je typická pro pa-
cienty s individuální predispozicí ke vzniku resorpcí kořene 
(38). V jistém smyslu na ni mohou poukazovat krátké kořeny 
zubů na vstupním OPG. V takovém případě se doporučuje po 
1 roce aktivní ortodontické terapie zhotovit OPG snímek, kte-
rý však u pacientky žádné další dramatické zkrácení kořenů 
neprokázal.

ZáVěR
Prezentovaná kazuistika demonstruje, jak je korekce zdánli-

vě prosté ortodontické anomálie složitá svým léčebným proto-
kolem, a je typickým příkladem náročné interdisciplinární spo-
lupráce. Každý ze specialistů (ortodontista, implantolog, resp. 
dentoalveolární chirurg, a protetik) má své specifické úkoly, 
které musí být precizně splněny. Selhání kterékoli z etap tera-
pie pak vede k neúspěchu, který není možno korigovat v násle-
dujícím léčebném kroku. Interdisciplinární spolupráce v přípa-
dě ageneze horního laterálního řezáku je vzhledem k lokaliza-
ci (linie úsměvu frontálního segmentu maxily) jednou z nejslo-
žitějších oblastí estetické stomatologie, kde záleží na každém 
detailu a přesné práci jednotlivých specialistů.

Fotografie jsou publikovány se souhlasem pacientky.

Obr. 41 – 42: Portrét a poloprofil pacientky v maximálním úsměvu.
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DeNTAMeD ZAČAL DALŠí ČTVRTSTOLeTí  
SVé PéČe O ČeSKé STOMATOLOGy

reklamní prezentace

V závěru loňského roku slavil 
Dentamed 25 let své existence. 
U příležitosti tohoto významného 
jubilea se 25. listopadu uskutečnil 
společenský večer v prostorách 
Smetanovy síně Obecního domu. 
Pro více než 800 hostů bylo 
připraveno nejen bohaté občerstvení, 
ale i ojedinělý kulturní zážitek 
– koncert Komorní filharmonie 
Pardubice v čele se sólistou Danem 
Bártou a Illustratosphere. 

„25 let – to je dlouho. Tak daleko sa-
há historie Dentamedu a nedávno jsem 
si uvědomil, že je to i polovina mého 
života“. Úvodní slova tehdejšího ku-
rážného studenta stomatologie a sou-
časného ředitele společnosti Dentamed 
MUDr. Pavla Smažíka rozezněla nád-
herné prostory Smetanovy síně Obecní-
ho domu v Praze. 

Brigáda v Německu, první vydělané 
„velké“ peníze, které stačily na něko-
lik krabiček kompozita, dvě polymerač-
ní lampy a pár diamantových brousků 
– a malá firmička začala generovat prv-
ní obraty.

Následovalo přestěhování z koleje do 
nových prostor pod Nuselským mos-
tem, s prvním malinkým showroomem 
s jedním vystaveným křeslem. 

„Jednou jsem si šel koupit jablka do 
zeleniny. Paní zelinářka se mne zeptala: 
Tak co, jak vám jdou ty křesla? Moje od-
pověď, že celkem dobře, ji asi překvapi-
la a po chvíli povídá: Jo? Ale frontu jsem 
u vás nikdy neviděla!“

V roce 2005 se Dentamed přestěhoval 
na Jarov, kde sídlí dosud. Na 2000 m2 
je k dispozici prostor pro showroom, 

přednáškovou místnost a výukovou la-
boratoř, pro sklad i nutnou administ-
rativu. V portfoliu Dentamedu je více 
než 35 000 výrobků od 220 dodavatelů 
z celého světa. 

„Firmu nedělají prostory, ale lidé. 
Tým Dentamedu dnes čítá více než 80 
lidí, kteří se starají o to, aby naši zákaz-
níci dostali ten nejlepší servis a služby, 
které si při své náročné práci zaslouží.“

Každý rok se v Dentamedu vyško-
lí přes 2500 stomatologů, laborantů 
a dentálních hygienistek. Zboží nakou-
pí asi 5000 zákazníků. Dentamed je 
úspěšný na poli prodeje velké techniky, 
plánování a budování praxí. Servis na-
instaluje každý týden několik velkých 
přístrojů a každý rok vybudujeme něko-
lik velkých pracovišť. 

„Za úspěchem Dentamedu stojí li-
dé. Zmínění zaměstnanci Dentamedu, 
ale především naši zákazníci. Díky je-
jich přízni a věrnosti můžeme nadále 
zlepšovat a rozšiřovat své služby a péči 
o ně. To nám umožňuje naplňovat jed-
no z našich hesel – spoluvytvářet vyso-
ký standard české stomatologie.“ 

Krásné jubileum bylo oslaveno, jak 
ale ředitel společnosti MUDr. Pavel 
Smažík uvedl jako odpověď na otáz-
ku Co Vás motivuje a nabíjí? Máte ješ-
tě stále chuť vymýšlet nové věci a hnát 
firmu kupředu? Prozradíte nám, co ak-
tuálně chystáte?:

„Motivuje mne to, že vidím, co vše se 
dá ještě zlepšit nebo dokonce vymyslet 
nově. Nabíjí mne to, když se věci da-
ří, fungují, a lidé jsou spokojeni. Lidé, 
to jsou zaměstnanci, zákazníci a v ne-
poslední řadě já. I proto mám chuť vy-
mýšlet nové věci, jen to ‚hnaní firmy ku-
předu‘ bych dnes nazval posouváním. 
Doba, kdy všeho bylo málo a všech-
no bylo nové a žádané a tedy i snad-
no prodejné, je už dávno pryč a vývoj 
je dnes postupný. Trvalé zlepšování ne-
ní možná tak viditelné, ale považuji jej 
za klíč. Ptal jste se na aktuální chystání: 
chystáme, chystáme. Znáte přece mne 
i Dentamed. Dopřednost je součástí na-
ší DNA.“

Máme se tedy na co těšit.

Dentamed (ČR), spol. s r. o.

Dentamed oslavil 25 let své existence loni v listopadu slavnostním večerem v pražském 
Obecním domě. Na snímku vlevo je ředitel společnosti MUDr. Pavel Smažík.
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Antonín Šimůnek, Dana Kopecká

Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy  
a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Obr. 1: Stav chrupu před léčbou.

TeST 15
V březnu 2013 se dostavil na na-

še pracoviště 58letý pacient s žádostí 
o náhradu obou zubních oblouků im-
plantáty. Vlastním zubům již nedůvě-
řoval (obr. 1). Udával diabetes mellitus 
kompenzovaný dietou, nekouřil. Proto-
že během léčby akceptoval pouze fix-
ní provizoria, byl mu doporučen kon-
cept „Kompletní rekonstrukce chrupu 
implantáty“ (1). Tento postup umožňu-
je vyměnit selhávající chrup pacien-
ta za dvojici dvanáctičlenných můstků 
nesených implantáty tak, že pacient má 
po celou dobu léčby pouze fixní, niko-
li snímatelná provizoria (1). Koncept se 
skládá z pěti etap a jeho podstatou je 
použití provizorních implantátů (jsou 
zaváděny bezprostředně po extrakcích 
a okamžitě zatěžovány) a technika oka-
mžitého zatížení „definitivních“ im-
plantátů (2). 

Po klinickém a rentgenologickém (OPG, 
CBCT) vyšetření jsme v květnu 2013 
extrahovali všechny zbylé horní zuby 
a v rozsahu 15–25 jsme zavedli 10 pro-
vizorních titanových implantátů, které 
byly tentýž den zatíženy cementova-
ným provizorním můstkem (obr. 2). 

Po sedmi dnech se pacient vrátil se 
submukózním abscesem na vestibulár-
ní ploše alveolárního výběžku v krajině 
12. Intraorální incizí byl vypuštěn 1 ml 
žlutého nepáchnoucího hnisu. Incizní 

Obr. 2: Deset provizorních implantátů zavedených 
bezprostředně po extrakci horních zubů.

Obr. 3: Kaudálně 
od vnitřní incize 
se vytvořil 
slizniční defekt 
o velikosti 
7 x 7 mm, pod 
kterým jsou patrné 
krčkové části 
dvou provizorních 
implantátů. 
Spodinu tvořila 
nekrotická kost.

ranou byly viditelné apexy dvou provi-
zorních implantátů, prominující v délce 
4, resp. 5 mm mimo kost do vestibulár-
ní podsekřiviny. Z obavy před mecha-
nickým drážděním měkkých tkání by-
ly extraoseální apikální části obou im-
plantátů odříznuty kulovou kostní fré-
zou o průměru 2 mm (40 000 ot./min.), 
chlazenou sterilním fyziologickým roz-
tokem, a vyjmuty. Výkon byl obtížný 
pro omezený přehled operačního pole 
a nízkou účinnost frézy. Pacientovi byl 
ordinován amoxicilin potencovaný kla-
vulanátem (Amoksiklav, Lek Pharma-
ceuticals) v dávce 2 x 1 g p. o.  

Po dalších sedmi dnech se pacient 
znovu dostavil kvůli zvětšujícímu se 
bolestivému defektu v okolí incizní rá-
ny (obr. 3), do kterého prominovaly krč-
kové části obou provizorních implantá-
tů, jimž byly amputovány apexy.

Otázky:
1.  Došlo k pochybení v léčbě? 
2.  O jaké poškození šlo a čím 

bylo vyvoláno?
3.  Jaký je nejvhodnější 

terapeutický postup?



64 LKS 3/2017

Obr. 4: Stav po explantaci dvou provizorních implantátů v maxile  
a zavedení provizorních implantátů do mandibuly. 

Obr. 5: Defekt se zmenšuje. Šipka ukazuje  
na vylučující se sekvestr.

Obr. 6: Implantace šroubových implantátů. Regenerující kost je 
označena šipkou. L – augmentát sinus liftu.

TeST 15 – řeŠeNí
Pokračování kazuistiky: Oba implan-

táty byly v lokální anestezii bez od-
klopení mukoperiostu v krčkové čás-
ti od můstku odděleny a explantovány 
(obr. 4). Výkon byl zajištěn perorálně 
podaným klindamycinem 3 x 300 mg 
(Dalacin C, Pfizer). Po explantacích 
se lokální nález rychle zlepšoval, pro-
to byly podle původního plánu v červ-
nu 2013 extrahovány zbylé dolní zuby, 
imediátně bylo zavedeno osm provizor-
ních implantátů (obr. 4) a tentýž den na 
ně byl fixován provizorní můstek. V dal-
ších pěti měsících se miskovitý defekt 
v horní čelisti postupně vyrovnával a po 
eliminaci sekvestru o velikosti 3 x 2 mm 
(obr. 5) byl krytý klidnou sliznicí. Im-
plantace osmi konvenčních šroubo-
vých implantátů do horní čelisti spolu 
s oboustranným laterálním sinus liftem 
(1) proběhla v říjnu téhož roku. Při pre-
paraci kostních loží implantátů se de-
fektu operatér vyhnul (obr. 6). Pouze 
jej vyplnil granulemi resorbovatelného 
hydroxyapatitu a překryl mobilizova-
ným mukoperiostem. Implantáty byly 
imediátně zatíženy provizorním můst-
kem. V listopadu byly zavedeny šrou-
bové implantáty do dolní čelisti a opět 
okamžitě zatíženy fixním provizoriem. 
V září následujícího roku byla zaháje-
na výroba definitivních můstků a ty byly 
fixačními šroubky připevněny k implan-
tátům v říjnu 2014 (obr. 7– 8).

Ad 1: Ze strany implantologa došlo 
v úvodu léčby hned ke dvěma chybám. 
1. I přes předchozí CBCT vyšetření by-
ly dva provizorní implantáty směrovány 
apexy příliš vestibulárně, takže perforo-
valy vestibulární kompaktu alveolární-
ho výběžku a prominovaly pod sliznici. 
2. Vyčnívající část titanového implantá-
tu byla odříznuta pro tento případ má-
lo účinnou kostní frézou, která byla nej-

spíše vedena příliš razantně. Vhodněj-
ší by byl speciální rotační nástroj na ti-
tan (např. HM 33LC 018, Meisinger, při 
160 000 ot./min.).

Ad 2: Amputace miniimplantátu ved-
la k tak velkému vývinu tepla, že i přes 
špatnou tepelnou vodivost titanu došlo 
k prohřátí celého těla implantátu. Chla-
zení pouze apikální oblasti nebylo efek-
tivní a teplotu krčkové části miniim-
plantátu dostatečně neovlivnilo. Kostní 
tkáň je vůči teplotním výkyvům velmi 
citlivá. Zvýší-li se její teplota ze 37 °C 
na 44 °C, po jedné minutě již dochá-
zí k nekróze kosti (3). Nekontrolovaný 
vzestup teploty obou implantátů proto 
způsobil devastující kostní nekrózu ni-

koli v krajině apexů, ale v okolí krčků 
implantátů. Podíl dietou kompenzova-
ného diabetu patrně nebyl významný, 
pro což svědčí výrazná tendence ke 
zhojení defektu v dalším období. 

Ad 3: Léčba má dvě fáze – nejprve 
zabránění dalších zánětlivých kompli-
kací a poté reparace esteticky výrazně 
rušícího kostního defektu. 

Hojení bylo zajištěno podáním an-
tibiotika pronikajícího ve vysoké míře 
do kostní tkáně. Vzhledem k tendenci 
ke spontánní úpravě jsme stav sledova-
li a nakonec jsme pouze obnovili kon-
turu kosti malým množstvím augmen-
tačního materiálu bez použití bariérové 
membrány. 
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Obr. 8: Oba můstky s titanovou CAD/CAM konstrukcí.

Obr. 7: Finální 
suprakonstrukce 
s prefabrikovanými 
pryskyřičnými zuby. 
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Potvrdilo se, že ne každý zdravot-
ní problém musí být za každou ce-
nu a ihned léčen, zejména přichází-li 
v úvahu pouze invazivní nebo finančně 
nákladná intervence. Reparační poten-
ciál organizmu bývá mnohdy překvapi-
vý a ponecháme-li mu dostatečný pro-
stor, může i obtížnou situaci vyřešit za 
nás.

Práce byla podpořena grantem 
PRVOUK P37/13.

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 15: UNUSUAL BONe NeCROSIS 
AROUND TRANSITIONAL IMPLANTS

The authors describe an unusual com-
plication in dental implantology – soft- 
and hard-tissue thermal necrosis of the 
alveolar process. The thermal damage 
of the tissue around the cervical region 
of two transitional implants arose after 
the amputation of the apex of these ti-
tanium miniimplants while using impr-
oper rotational instrument. The therapy 
was reduced to explantation of causal 
miniimplants and to small augmentati-
on using hydroxyapatite without barrier 
membrane. The rest of the defect rege-
nerated spontaneously. 

Šimůnek A, Kopecká D. Jak úspěšně 
napravit neúspěch. Test 15: Neobvyklá 
kostní nekróza kolem provizorních 
implantátů.
LKS, 2017, 27(3): 63 – 65
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PROTeOMICKá ANALýZA ZUBů  
JAKO PřeDPOKLAD ReZISTeNCe 
VůČI ZUBNíMU KAZU

přečtěte si...

Mezinárodní 
dentální konference 
s výstavou

25.-27.5. 2017 
Brno - Výstaviště

www.indent.cz

• Konference dentálních odborníků  
- zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky

• Výstava dentálních materiálů, 
přístrojů, služeb a technologií

• Přednáška DANIELE RONDONI
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty

Studie Jágra a kolektivu je 
velmi příjemným překvapením 
z dílny českých autorů, zčásti 
z Fyziologického ústavu Akademie 
věd ČR, zčásti ze Stomatologické 
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. 

Autoři zkoumali zastoupení proteinů 
v zubech u pacientů s vysokým a níz-
kým rizikem kazu, přičemž zjistili po-
měrně výrazné rozdíly u 12 konkrét-
ních proteinů, zapojených ve své pri-
mární činnosti do metabolismu, pro-
dukce energie, organizace cytoskeletu 
v buňce a buněčného transportu. Ná-
plň studie je prioritní a vysoce aktuál-
ní, neboť může v budoucnu pomoci 
odpovědět na otázku, proč mohou být 
výskyt a progrese zubního kazu u ně-

kterých jedinců se srovnatelnými exo-
genními rizikovými faktory (orální hy-
giena, složení stravy, salivace atd.) zce-
la rozdílné. Součástí práce je i velmi 
bohatá diskuze, která zasazuje zjištěná 
data do širokého kontextu potenciál-
ních markerů onemocnění dutiny ústní 
i významu jednotlivých zjištěných pro-
teinů v organismu i dutině ústní. Dis-
kuze je do té míry extenzivní, že by 
mohla sama o sobě sloužit jako přehle-
dový článek. 

Výsledky této studie samozřejmě ni-
jak nesnižují význam standardních pre-
ventivních opatření zubního kazu – na-
opak ukazují jeden ze způsobů, který-
mi bude možné identifikovat pacienty 
s vysokým rizikem zubního kazu endo-
genního původu. Studie může zname-

nat průlom i ve studiu evolučních jevů 
včetně jednotlivých civilizačních one-
mocnění, provázejících nástup průmy-
slové a kulturní revoluce.

Jágr M, Eckhardt A, Pataridis S, 
Foltán R, Myšák J, Mikšík I. 
Proteomic analysis of human tooth 
pulp proteomes – Comparison of 
caries- resistant and caries-susceptible 
persons. J Proteomics, 2016, 145(11): 
127 – 136.

Zpracoval
MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, 

FADI, FICD
Privátní stomatologická praxe, Praha
Ústav normální anatomie, Univerzita 

Palackého v Olomouci
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historie

LeBKA JAKO SíDLO CHRUPU
Lidská lebka na sebe často bere roli 
symbolu – ať už je to ta na pirátské 
vlajce či ampulce s jedem, nebo ta 
v ruce Hamletově. Ale především 
nesmí chybět v žádné vědecké sbírce 
z oboru medicíny.

V Zschadrassi máme pouze tři kom-
pletní lidské kostry. Ovšem počet le-
bek dosáhl už ke třicítce, včetně mimo-
řádných exponátů pozoruhodných pro 
obor stomatologie. Úctyhodnou sbírku 
představuje na 120 000 lidských zubů, 
z nichž je zhruba 15 000 vědecky zpra-
cováno a doprovázeno odborným popi-
sem. Podobně jako v pražském Stoma-
tologickém muzeu prof. J. Jesenského 
obsahují zschadrasské sbírky také expo-
náty pro srovnávací anatomii, tedy leb-
ky a zuby různých živočichů. 

Mimochodem – skutečně rozsáhlou 
sbírku lebek (tzv. Meckelovu) lze zhléd-
nout v Halle nad Sálou. Bohužel ji znají 
jen zasvěcení a obecně se o ní moc ne-
ví. Navzdory tomu, že ji emeritní prof. 
dr. Rüdiger Schultka opatruje a zpří-
stupňuje hostům nezapomenutelným 
způsobem. Rád nadšeně zdůrazňuje 

medicínský aspekt takovýchto sbírek, 
když uvádí: „Právě tento účel – umož-
nit lékařskou výuku a výzkum – určuje 
hodnotu sbírky a odlišuje ji od jiných 
sbírek, jakými jsou např. přírodovědec-
ké sbírky muzeální pedagogiky či ba-
rokní kabinety kuriozit a rarit nebo po-
div a hrůzu vyvolávající kabinety vos-
kových objektů – nebo sbírky zaměřené 
především na estetický zážitek.“

Současnost samozřejmě skýtá dříve 
nemyslitelné možnosti simulace prosto-
rových objektů, včetně anatomických. 
Ale navzdory tomu tím nejmocnějším 
nástrojem je reálný hmotný exponát, 
který si můžeme „osahat“ očima a ru-
kama současně, nechat na sebe působit 
to zvláštní mystérium času a pomíjivosti 
lidského těla a života a zakusit zážitek 
jinými prostředky nesdělitelný.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

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

Výtečně zachované anatomické 
preparáty horní a dolní čelisti 
novorozence. Zárodky zubů jsou 
obnažené snesením kosti a jsou dobře 
patrné. (Berlín, kolem r. 1930).

Lebka starce s jediným zubem 43, který je 
opatřen korunkou a volným členem v místě 
42. Bohužel takových lebek je ve sbírce 
poskrovnu, s protetickou prací jsou zde jen dvě. 
Exponát pochází z praxe dr. Ballera. Korunka 
byla zhotovena pravděpodobně v 50. letech 
20. stol., muž zemřel kolem r. 1980.

Dentista Karl Draeger dostal v 30. letech 
minulého století od svého odborného učitele 
dentisty Rudolfa Gabriela tuto podlouhlou 
lebku mimoevropského původu pro svou sbírku 
v Ústavu dentistů ve Vídni. Nadpočetné zuby 
jsou tzv. devítky a v oblasti 34 je další premolár, 
tedy 5 zubů navíc. A bez kazu!

Pracně zhotovený křehký 
preparát znázorňující výměnu 
dočasného chrupu za stálý. 
Pro zvýšení působivosti je 
vypreparovaná kost zbarvena 
červeně (Berlín, kolem r. 1925).

Vzácný preparát lebky menšího dítěte 
s dočasným chrupem a viditelnými 
stálými zuby (Drážďany, kolem r. 1900).

Vzácný a zachovalý preparát lebky, 
která je rozložena do všech jednotlivých 
prvků pro výuku. Pochází ze sbírky 
neznámého lipského zubního lékaře 
pravděpodobně blízkého místní 
univerzitě (90. léta 19. stol.).

Tato lebka patřila „Pavlovi z Haverlahu“ 
(Paul aus Haverlah) narozenému kolem 
r. 1829, který byl ve svých 37 letech 
popraven. Po dobu 84 let ležely jeho 
ostatky v hrobu. Hřbitov byl zrušen 
v souvislosti s výstavbou v 50. letech 
20. stol. a lebka nešťastníka se dostala 
do rukou dentisty Norberta Zychly, který 
ji vynikajícím způsobem preparoval, 
a tak zanechal budoucím generacím 
zvláštnost nikoliv anatomickou, ale spíše 
kulturní – zejména ve smyslu dějepisném 
a preparátorském. (Exponát je pietně 
chráněn anonymitou původu.) 
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Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů Komory:
●● MUDr. Radek Peřina 

slaví v březnu 70. narozeniny.
Je dlouholetým předsedou OSK Brno 
a tuto oblast také zastupuje jako člen 
sněmu ČSK.
●● MUDr. František Vokáč

slaví v březnu 65. narozeniny.
Dlouhá léta se podílí na práci OSK 
Karlovy Vary, nejprve jako člen 
představenstva, poté jako člen revizní 
komise a v současnosti jako předseda 
této oblasti.

OSK Ústí nad Labem přeje do 
dalších let hlavně zdraví, pohodu 
a optimismus svým členkám, které 
v březnu slaví životní jubileum:
●● MUDr. Olga Horáčková
●● MUDr. Květoslava Timková
●● MUDr. Mahulena Urbanská

OSK Praha 7 přeje hodně zdraví, štěstí 
a pohody svým členkám a členům, 
kteří v březnu slaví životní jubileum:
●● MUDr. Viera Krausová
●● MUDr. Zdeněk Matys
●● MUDr. Zuzana Matysová

●● MUDr. Jaroslav Vondráček,
emeritní primář zubního oddělení 
polikliniky v Kartouzské ulici, 
oslavil v únoru 90. narozeniny.
Upřímně blahopřeje OSK Praha 5.

●● MUDr. Bohumila Spurná
slaví v březnu 85. narozeniny.
Jubilantce srdečně blahopřeje 
OSK Třebíč.

●● MUDr. Jana Maternová
slaví v březnu 70. narozeniny.
Pevné zdraví a životní pohodu 
do dalších let přeje OSK Praha 3.

●● Prof. MUDr. eva Rozkovcová, DrSc., 
zemřela 5. 2. 2017 ve věku 
nedožitých 95 let.

V roce 1950 nastoupila na 
II. stomatologickou kliniku LF UK 
Praha a díky svým pedagogickým 
schopnostem a organizačnímu 
talentu zde pomáhala vybudovat 
pedostomatologické oddělení. Později 
se ujala jeho vedení a stála v jeho čele 
přes dvě desítky let. S neúnavnou péčí 
se věnovala ošetřování dětí, zejména 
nespolupracujících, a úspěšně zvládala 
i nejsložitější situace v dětském zubním 
lékařství. Vychovala řadu odborníků 
v pedostomatologii i dalších odborných 
disciplínách. Byla spoluautorkou první 
učebnice z dětské stomatologie pro 
studenty stomatologického směru. 
Dětská stomatologie vyšla ve třech 
vydáních. Dále publikovala více než 
sto prací v odborných časopisech 
doma a v zahraničí. V roce 1997 jí ČSK 
udělila čestný titul Osobnost české 
stomatologie. S úctou vzpomínají 
ČSK a spolupracovníci z pražské 
Stomatologické kliniky LF UK. 

●● MUDr. eduard Holub
zemřel dne 8. 1. 2017 ve věku 
nedožitých 83 let.
Byl členem OSK Vyškov. Čest jeho 
památce!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v březnu 2013 byla v časopisu Dentalcare uveřejněna nabídka finančních 
služeb poskytovaných skupinou MedicalFin. 
Pokud jste na tuto nabídku reagovali, popřípadě jinou cestou využili služeb 
této skupiny, a máte nějakou zajímavou zkušenost s tím spojenou,  
ozvěte se mi prosím na e-mail: petrmichlova@sumavaci.cz 

MUDr. Dagmar Petrmichlová

VZDĚLÁVÁNÍ
S TRADICÍ
JIŽ 27 LET

Akreditovaný kvalifikační kurz
ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 12. 9. 2017 – 25. 4. 2018

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
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PARTNER
Podpora života se zubní náhradou

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

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

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

Pro další informace kontaktujte  
svého GSK reprezentanta.

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

Mezinárodní společnost podnikající  
v oblasti stomatologie 

hledá možnosti odkoupení 
stomatologických praxí 

na území celé Čr. 
Hledáme zavedené a dobře fungující 

stomatologické ordinace, ideální velikost 
3–6 křesel, vč. lékařského a pomocného 

personálu, vybavení, registru pacientů atd. 
Nabízíme solidní jednání na profesionální 

úrovni a tržní ohodnocení vaší praxe. 

e-mail:
daniel.novacek@prisma-holding.ch 

tel.: 602 202 938

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

e-mailem nebo telefonicky stačí ohlásit 
tyto změny:
●● telefonické a e-mailové kontakty 
●● adresa bydliště
●● adresa pro zasílání časopisu LKS
●● změna zaměstnavatele, nová adresa 

zaměstnání

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

nebo adresa ordinace: je třeba doložit 
zasláním kopie „Udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb“ 
●● změna jména (svatba, rozvod): je 

třeba doložit zasláním kopie buďto 

oddacího listu/dokladu o rozvodu 
manželství s doložkou právní moci 
nebo občanského průkazu nebo 
„Udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb“ (je-li v nich 
uvedeno nové jméno) 
●● změna v dosaženém vzdělání  

(tituly, získání specializace apod.):  
je třeba doložit zasláním kopie 
diplomu 
●● změna právní formy podnikání 

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

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

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

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

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

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

Ing. Jitka Povolná
Kancelář ČSK

AKTUALIZACe ÚDAJů V ReGISTRU ČLeNů ČSK
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VOLBy DO ORGáNů A FUNKCí ČSK A OSK  
NA FUNKČNí OBDOBí 2017 – 2021

Čtyři roky téměř uplynuly a před všemi členy České stomatologické komory stojí důležitý 
úkol – navrhnout vhodné kandidáty a na volebních sněmech zvolit do oblastních i centrálních 
orgánů nové členy nebo ve funkci potvrdit ty, kteří svou činností v uplynulém funkčním období 
získali důvěru zubních lékařů, které zastupovali.
Podle volebního řádu ČSK (3/2009, ve znění účinném od 1. 2. 2013) má do oblastních 
a centrálních orgánů a funkcí právo volit a být zvolen každý člen České stomatologické komory. 

VOLBy DO ORGáNů  
A FUNKCí NA ÚROVNI OSK

Do orgánů a funkcí Oblastní komo-
ry včetně společných četných rad a do 
sněmu ČSK se volí na základě rovné-
ho a přímého volebního práva tajným 
hlasováním, to znamená, že každý člen 
oblasti sám za sebe rozhoduje, koho 
pověří tím, aby další čtyři roky hájil jeho 

profesní zájmy. K tomu je samozřejmě 
nutné zúčastnit se oblastního volební-
ho sněmu, protože pro platnost voleb 
je nutná účast nadpoloviční většiny čle-
nů. Volby na úrovni OSK se musí usku-
tečnit nejpozději do 20. září 2017.

Člen OSK volí a může být volen pou-
ze v té oblasti, v jejímž seznamu členů 
je zapsán (pouze 1 oblast, tzv. hlavní). 

V Oblastní komoře, ve které je zapsán, 
volí člen OSK předsedu OSK, členy 
představenstva OSK, členy revizní ko-
mise OSK, členy čestné rady OSK (pří-
padně zástupce OSK ve společné reviz-
ní komisi nebo společné čestné radě) 
a člena sněmu ČSK. Počet členů jed-
notlivých orgánů je vyznačen ve sché-
matu. 

prezident ČSK
(zvolen v listopadu 2016)

viceprezident  
ČSK

členové 
představenstva ČSK

(13 členů)

sněm OSK

členové RK ČSK
(7 členů)

členové ČR ČSK
(9 členů)

sněm ČSK

VOLeBNí SySTéM ČSK

předseda  
OSK

členové 
představenstva OSK

(6, 8 nebo 10)

člen (členové) 
sněmu ČSK

(počet členů odpovídá 
počtu okresů na území 

OSk, zvýšenému o počet 
fakult s pregraduální 

výukou zubního 
lékařství, které působí 

na území OSk)

členové  
RK OSK

(3 nebo 5 členů)
v případě vytvoření 

společné revizní komise 
je počet volených členů 
stanoven v rozhodnutí 
sněmu OSk, jímž byla 

společná revizní komise 
zřízena.

členové  
ČR OSK
(5 členů)

v případě vytvoření 
společné čestné rady 

je počet volených členů 
stanoven v rozhodnutí 
sněmu OSk, jímž byla 

společná revizní komise 
zřízena.
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Člen ČSK může být zvolen pouze 
do jediného orgánu či funkce Komory 
nebo Oblastní komory. Výjimku tvoří 
pouze současné členství v představen-
stvu OSK, výkon funkce jeho předsedy 
a členství ve sněmu ČSK. V případě, že 
kandidát byl zvolen do více orgánů ne-
bo funkcí, ve kterých souběh není pří-
pustný, sdělí, kterou volbu preferuje. 
Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí 
se má za to, že z volby odstoupil. 

Termín konání oblastního volební-
ho sněmu stanoví představenstvo OSK 
a pozvánku doručí písemně každému 
členu oblastní komory, který je opráv-
něn volit. Pozvánka na sněm musí být 
doručena nejméně 30 dní před stano-
veným termínem konání sněmu a mu-
sí obsahovat vedle místa a času koná-
ní i informaci o vyhlášení voleb včetně 
sdělení, do kterých orgánů a funkcí se 
volby vyhlašují. 

Volby probíhají výběrem z kandidátů 
zařazených na kandidátní listinu. Návrh 
na zařazení na kandidátní listinu může 
předložit kterýkoliv člen sněmu OSK, 
a to až do doby, než volební komise 
svým rozhodnutím kandidátní listinu 
uzavře. To znamená, že návrhy kandi-
dátů do oblastních orgánů a funkcí je 
možné buď v předstihu zasílat OSK, ne-
bo je navrhnout až na sněmu. V případě 
navrhování kandidátů až na sněmu je 
rozumné se s dotyčným předem domlu-
vit, protože na kandidátní listinu může 
být sice zařazen kterýkoliv člen Oblast-
ní komory, ale musí s návrhem souhla-
sit. Pokud není na sněmu přítomen, je 
nezbytné mít k dispozici jeho písem-

NáVRHy KANDIDáTů NA VICePReZIDeNTA ČSK, 
ČLeNy PřeDSTAVeNSTVA ČSK, ReVIZNí KOMISe ČSK 
A ČeSTNé RADy ČSK 
můžete zasílat vedoucí vnitřního oddělení Ing. Jitce Povolné na adresu 
Kanceláře ČSK: Slavojova 22, 128 00  Praha 2,  
e-mailem na adresu: povolna@dent.cz 

nebo je nejpozději do okamžiku uzavření kandidátní listiny navrhnout 
na květnovém jednání sněmu ČSK. 

ný souhlas. Pokud nesouhlasí nebo ne-
ní možné jeho souhlas před uzavřením 
kandidátní listiny opatřit, volební komi-
se jej na kandidátní listinu nezařadí.

Po uzavření kandidátní listiny rozdají 
členové volební komise voličům voleb-
ní lístky, do kterých voliči vyplní jména 
kandidátů z kandidátní listiny. To zna-
mená, že se volí pouze z těch, kteří jsou 
zapsáni na kandidátní listině. Počet čle-
nů jednotlivých orgánů je vyznačen ve 
schématu. Z každého okresu na úze-
mí Oblastní komory se volí jeden člen 
sněmu Komory a dále jeden zástupce 
z ka ždé lékařské fakulty. 

S organizací a průběhem voleb po je-
jich zahájení podrobně seznámí mluvčí 
zvolené volební komise.

VOLBy DO ORGáNů  
A FUNKCí NA ÚROVNI ČSK

Tento způsob voleb je nepřímý, zá-
stupce do centrálních orgánů a funk-
cí Komory volí na sněmu ČSK členové 
sněmu ČSK. Letošní volební sněm ČSK 

se bude konat 13. – 14. května v Miku-
lově. Volit budou ještě současní sně-
movníci, protože nový sněm zasedne 
teprve po zahájení funkčního období 
2017–2021, tedy až v listopadu 2017. 

Členové sněmu ČSK budou volit vi-
ceprezidenta ČSK, členy představenstva 
ČSK, členy revizní komise ČSK a členy 
čestné rady ČSK. Počet členů jednotli-
vých orgánů je opět vyznačen ve sché-
matu. Nového prezidenta Komory sněm 
volit nebude, tato volba proběhla v sou-
ladu s volebním řádem ČSK 10 měsíců 
před koncem funkčního období úřadu-
jícího prezidenta, tedy v listopadu 2016 
na sněmu v Plzni, kde byl prezidentem 
pro funkční období 2017–2021 zvolen 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Volby do centrálních orgánů probí-
hají stejným způsobem jako volby na 
oblastní úrovni. Jejich přípravu včet-
ně jejich vyhlášení a zveřejnění termí-
nu a místa konání zajišťuje představen-
stvo ČSK. Návrh na zařazení na kandi-
dátní listinu může podat kterýkoliv člen 
Komory a kterýkoliv člen Komory může 
být na kandidátní listinu zařazen.

Využijte možnosti aktivně se podí-
let na činnosti Komory a zapojte se do 
práce v některém z orgánů OSK nebo 
ČSK, nebo navrhněte takové kandidáty, 
o kterých jste přesvědčeni, že ovlivní 
směr, jakým se bude Komora příští čtyři 
roky ubírat. Již účast na volebním sně-
mu Oblastní komory je velmi důležitá, 
protože důsledky neusnášeníschopnos-
ti volebního sněmu OSK jsou skutečně 
závažné (viz článek Mgr. Jiřího Slavíka 
na následující str. S26).

Podrobně se můžete s volebním systé-
mem ČSK seznámit na webových strán-
kách Komory www.dent.cz (Pro členy), 
kde je volební řád zveřejněn pod Provo-
zováním zubní praxe a odkazem Řády 
a předpisy ČSK. 

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Volby do orgánů a funkcí na úrovni ČSK proběhnou letos v květnu na 67. jednání sněmu 
ČSK v Mikulově. Volby na úrovni OSK je třeba uskutečnit tak, aby členové oblastních 
orgánů byli zvoleni nejpozději do 20. září 2017. (Ilustrační fotografie)
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DůSLeDKy NeUSNáŠeNíSCHOPNOSTI  
VOLeBNíHO SNěMU OSK
V roce 2017 končí funkční období 
všech orgánů Oblastních komor. 
Podle volebního řádu musí volby do 
těchto orgánů proběhnout tak, aby 
jejich členové byli zvoleni nejpozději 
do 20. září 2017.

Představenstvo Oblastní komory, před-
sedu Oblastní komory, revizní komisi 
Oblastní komory, čestnou radu Oblast-
ní komory, členy společné čestné rady 
a členy sněmu volí sněm Oblastní komo-
ry. Pro platnost voleb je nutná přítomnost 
nadpoloviční většiny členů Oblastní ko-
mory.

Nebude-li na jednání sněmu Oblastní 
komory přítomna nadpoloviční většina 
všech členů Oblastní komory, sněm ne-
bude usnášeníschopný a volby nemo-
hou proběhnout. V takovém případě je 
nutno svolat nové jednání sněmu Ob-
lastní komory.
Pokud nebudou orgány Oblastní 
komory zvoleny do 20. září 2017, 
bude to mít s účinností od 21. září 
2017 následující důsledky:
●● V případě nezvolení představenstva 

Oblastní komory zejména:
 ● Oblastní komora nebude moci 

hospodařit se svěřeným majetkem 
a finančními prostředky,

 ● nebudou probíhat zápisy do 
seznamu členů Oblastní komory 
(členové Komory, kteří na území 
Oblastní komory zahájí výkon 
povolání, nebudou schopni 
splnit svoji povinnost být zapsáni 
v seznamu členů této Oblastní 
komory, nevznikne jim povinnost 
platit zde členské příspěvky),

 ● nebude vydáváno vyjádření 
Oblastní komory k žádosti 
o vykonání profesní zkoušky ani 
o vydání osvědčení (členům Komory 
proto nebude možno osvědčení 
vydávat ani jim umožnit vykonání 
profesní zkoušky),

 ● nebudou vysíláni zástupci Oblastní 
komory k výběrovým řízením konaným 
před uzavřením smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče,

 ● nebude zajištěna účast ve 
výběrových řízeních a konkurzech 
při obsazování vedoucích míst ve 
zdravotnictví v příslušném regionu.
●● V případě nezvolení revizní komise 

Oblastní komory zejména:
 ● k prověřování stížností a podávání 

návrhů na zahájení disciplinárního 
řízení bude předseda revizní komise 
Komory určovat revizní komise jiných 
Oblastních komor,

 ● kontrolní činnost ve vztahu 
k Oblastní komoře bude provádět 
revizní komise Komory.
●● V případě nezvolení čestné rady 

Oblastní komory:
 ● disciplinární řízení bude na základě 

rozhodnutí předsedy čestné rady 
Komory zajišťovat čestná rada jiné 
Oblastní komory.
●● V případě nezvolení členů sněmu:
 ● Oblastní komora nebude zastoupena 

na jednání sněmu Komory, v důsledku 
toho pak dojde ke zkrácení členských 
práv členů Oblastní komory (tito 
členové nebudou zastoupeni svým 
delegátem na sněmu Komory, nebudou 
se tak moci podílet na rozhodování 
sněmu Komory jako nejvyššího orgánu 
Komory ani realizovat své nepřímé 
volební právo),

 ● v krajním případě (pokud by nebyla 
zvolena nadpoloviční většina členů 
sněmu Komory) může nezvolení členů 
sněmu způsobit až neúčinnost voleb 
členů sněmu Komory. V takovém 
případě by nebyl funkční nejvyšší 
orgán Komory, nebylo by možno 
schvalovat rozpočty, příspěvky, volit 
orgány Komory atd.

Mgr. Jiří Slavík

NAVRHUJTe K OCeNěNí OSOBNOSTI ČeSKé STOMATOLOGIe
U příležitosti ukončení stávajícího 
funkčního období (2013 – 2017) 
volených orgánů ČSK se dne 
22. 9. 2017 uskuteční v pražském 
Karolinu SLAVNOSTNí ZASeDáNí 
SNěMU ČSK. 

V tomto důležitém okamžiku bychom 
chtěli pokračovat v komorové tradici, 
kterou je udílení čestného titulu Osob-
nost české stomatologie, a poděkovat 
tak žijícím nestorům českého zubního 
lékařství.

Žádáme vás proto o navržení význač-
ných osobností vašeho regionu z řad kli-
nických a vědeckých pracovníků a léka-
řů z praxe. U navržených osob uveďte 
nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně ne-
bo prostřednictvím vaší OSK do 31. květ-
na 2017 na adresu: Ing. Jitka Povolná, 
Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00  Pra-
ha 2, e-mail: povolna@dent.cz.

Kancelář ČSK

Ve velké aule historického Karolina, které vévodí socha Karla IV., zakladatele 
slovutné pražské univerzity, letos již pošesté převezmou čestný titul Osobnost 
české stomatologie ti, kteří významně přispěli k rozvoji a dobrému jménu českého 
zubního lékařství. Návrhy na ocenění může podávat každý člen Komory osobně 
nebo prostřednictvím své OSK do konce května. 



S 27LKS 3/2017

PODěKOVáNí ČSK

 ● Poděkování za spolupráci při 
vzdělávání a výchově zubních lékařů 
převzali v r. 1997: Maria Teresa Pietrok, 

dr. med. dent. Jiří W. Pollak, dr. Jiří 

Sedelmayer, dr. Deborah Tigrid-Marguerat.

 ● Poděkování zahraničním osobnostem 
převzali v r. 2001: prof. Thomas 

M. Marthaler, dr. Fritz-Josef Willmes, 

dr. Deborah Tigrid-Marguerat, dr. med. 

dent. Jiří W. Pollak.

 ● Poděkování zakládajícím členům 
ČSK převzali v r. 2001: MUDr. Jaroslav 

Bílek (†2005), MUDr. Věra Čáslavová, 

MUDr. Jiří Dosoudil, MUDr. Tomáš 

Havlík, MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. 

Vladimír Horský, MUDr. Dagmar 

Chaloupecká- Marchais, doc. MUDr. 

Olga Jedličková, CSc., MUDr. Jiří Jeřábek, 

MUDr. Vladimír Kadlec (†2003), MUDr. 

Karel Klein, MUDr. Libor Liberda, MUDr. 

Jan Maťha, MUDr. Zbyněk Mazur, MUDr. 

Zdeněk Odvody, MUDr. Jaroslav Opravil, 

MUDr. Jan Pavlíček, MUDr. Jan Podlipný, 

MUDr. Zdeněk Poledna, MUDr. Jiří Pudík, 

MUDr. Karel Resch, MUDr. František 

Urban, CSc., MUDr. Miroslav Zuch.

 ● Poděkování za přínos zubnímu lékařství 
převzal v r. 2005: František Zach (†2010).

 ● Poděkování za osobní přínos k rozvoji 
spolupráce evropských organizací 
zubních lékařů převzali v r. 2005: 
dr. Wolfgang Doneus, prof. dr. Wolfgang 

Sprekels.

 ● Poděkování za osobní přínos České 
stomatologické komoře převzali v r. 2009: 
MUDr. Miroslav Paichl (†2012), doc. 

MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. 

Radovan Slezák, CSc., MUDr. Zdeňka 

Šustová, Ph.D.

 ● Poděkování za dlouholetou spolupráci 
s Českou stomatologickou komorou 
převzali v r. 2009 a 2013: Barbara 

Bergmann-Krauss, MUDr. Alexander 

Bednárik, Piotr Cebulski, MUDr. Jozef 

Fábry, MUDr. Ján Gašič, MUDr. Milan 

Kudyn, MUDr. Pavel Neugebauer, dr. 

Gerhard Konrad Seeberger, dr. Robert 

Stępień.

Letos v září se bude konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí již pošesté bude udělení čestného titulu 
Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény 
kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství. Na základě 
mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších ocenění ČSK. 

PřIPOMíNáMe OSOBNOSTI ČeSKé STOMATOLOGIe

ČeSTNý TITUL OSOBNOST ČeSKé STOMATOLOGIe 
(ABECEDNÍ PŘEHLED OCENěNýCH Z LET 1997, 2001, 2005, 2009 A 2013)

MU Dr. Rudolf Albrecht (†2013)

prof. MU Dr. Zora Antalovská, DrSc. (†2006)

MU Dr. Věra Bartáková, CSc.

MU Dr. Václav Bednář

MU Dr. Eva Bedřichová

prof. MU Dr. Josef Bilder, DrSc.

doc. MU Dr. Boris Bílý, CSc. (†2004)

doc. MU Dr. Jiří Bittner, CSc.

MUDr. Stanislav Borkovec

MU Dr. Zdeněk Bouček (†2001)

MU Dr. Václav Buchta

MU Dr. Vojtěch Dědek (†2004)

prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc.

MUDr. Vladislav Filip

MU Dr. Pavel Formánek (+1999)

MU Dr. Jana Füchslová

prof. MU Dr. Václav Haberzettel, DrSc. (†2001)

doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc.

MU Dr. Ivan Hejduk

prof. MU Dr. Josef Hořejš, DrSc. (†2000)

doc. MU Dr. Helena Houbová, CSc.

doc. MU Dr. Věra Hubková, CSc.

MU Dr. Pavel Chochola

MU Dr. Anna Chudobová

MU Dr. Lumír Chuchro (†2013)

MUDr. Petr Jandl, CSc.

MU Dr. Zdeněk Jebavý (†2008)

doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.

prof. MU Dr. Emil Jirava, DrSc.

MU Dr. Zdeněk Jirousek, CSc.

MUDr. Eva Jurenová

prof. MU Dr. Milan Kamínek, DrSc.

MU Dr. Karel Karas (†2012)

MU Dr. Josef Karban

prof. MU Dr. Jan Kilian, DrSc.

MU Dr. Jan Kolář

MUDr. Pavel Konečný

MUDr. Jiří Koťátko

MU Dr. Bohumila Kubecová (†2003)

MUDr. Zdeněk Kučerňák

MU Dr. Petr Kutil

MU Dr. Pavel Kužel

doc. MU Dr. Milan Machálka, CSc.

MU Dr. Ivo Marek

MU Dr. Marta Marková

MU Dr. Josef Mašek

MU Dr. Václav Mašek

MU Dr. Julius Mattauch

MU Dr. Zdeněk Matoušek

MU Dr. Jan Maťha

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

MUDr. Stanislav Mičaník (†2016)

MU Dr. Maria Mohaplová

MU Dr. Petr Moskalyk (†2007)

MU Dr. Živa Müllerová, CSc. (†2013)

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

MUDr. Jarmila Nestrojilová

MU Dr. Michal Niepřej

doc. MU Dr. Josef Novák, CSc. (†2011)

MUDr. Pavel Ochonský, CSc.

MU Dr. Jaroslav Opravil

MU Dr. Milada Oupická (†2012)

MU Dr. Jan Pašek

MUDr. Růžena Pišlová

prof. MU Dr. Miroslav Průcha, DrSc.

prof. MU Dr. Jaroslav Racek, DrSc.

MU Dr. Jitka Roháčková, CSc. (†2005)

prof. MU Dr. Eva Rozkovcová, DrSc. (†2017)

prof. MU Dr. Leon Sazama, DrSc. (†2002)

MUDr. Irma Skřivánková

MU Dr. Olga Stecherová

doc. MU Dr. Jitka Stejskalová, CSc.

MU Dr. Stanislav Šafář

MU Dr. Alois Šafránek

MU Dr. Karel Šefrna

MU Dr. Milan Šelle

prof. MU Dr. Miroslav Škach, DrSc. (†2001)

MU Dr. Emanuel Šmejkal, CSc. (†2009)

MU Dr. Karel Šmíd

MU Dr. Pavel Šťástka

MU Dr. Irena Šubrtová

MU Dr. Zdeněk Šula (†2016)

MUDr. Josef Šváb (†2014)

doc. MU Dr. Marie Ter-Manueliancová (†2011)

MU Dr. Božena Tichá, CSc.

prof. MU Dr. Jaroslav Toman, DrSc. (†2011)

MUDr. František Urban, CSc.

prof. MU Dr. František Urban, DrSc. (†2000)

prof. MU Dr. Jiří Vaněk, CSc.

MU Dr. Karel Vašků

MU Dr. Eva Velíšková, CSc. (†2014)

MU Dr. Karel Veverka (†2010)

MU Dr. Eva Vinterová

MUDr. Jan Vybíral (†2015)

doc. MU Dr. Eva Záhlavová, CSc.

MU Dr. Magdalena Ženčáková Kancelář ČSK
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1. Teoretická část - v angličtině se simultánním překladem 
 900 - 1600  - How to find hidden canals? (David)
  - Electronic length determination (David)
  - Disinfection and Shaping the canal system (Christoph)
  - Problem Solving Part I (Christoph)
  - Root canal filling (David)
  - Problem Solving Part II (Christoph)
  - Success factors in endodontics (David)

2. Workshop - v angličtině bez překladu 
1600 - 1730  1. skupina - Reciproc & Guttafusion
1730 - 1900  2. skupina - Reciproc & Guttafusion

JEDNODENNÍ INTENZIVNÍ ENDODONTICKÝ 
TEORETICKÝ A PRAKTICKÝ KURZ PRO POKROČILÉ.

PROGRAM

CENA KURZU: 
 Stávající člen: Teoretická část 1000,- Kč / Workshop 1000,- Kč
 Nečlen: Teoretická část 6000,- Kč / Workshop 3000,- Kč
 Člen ČES a SES: Teoretická část 5000,- Kč / Workshop 3000,- Kč
 Student: Teoretická část 3000,- Kč / Workshop 3000,- Kč

Registrace na www.promikro.org/kongres

Park Holiday hotel, Květnového povstání 194, 103 00 Praha 10 - Benice
(www.hotelparkholiday.cz)

20. 5. 2017   |   900 - 1900
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odborná diskuze

NA TéMA ORTODONCIe ZALOŽeNá NA ReTAINeReCH 
ANeB O PRINCIPeCH OKLUZe

V LKS č. 10/2016 jsme na str. S83 zveřejnili názor MUDr. Milana Macha z Prahy „Ortodoncie 
založená na retainerech aneb O principech okluze” a poté v LKS č. 12/2016 na str. S103 reakci 
výboru České ortodontické společnosti k tomuto článku. Dnešními příspěvky diskuzi na stránkách 
LKS uzavíráme. Nicméně téma, které v komorovém časopisu vzbudilo zájem řady čtenářů, jistě 
bude dále rezonovat na specializovaných odborných fórech.

ReTAINeR, ANeB 
FILOZOFIe UDRŽOVAČe
Vystudovala jsem gnatologii podle 
konceptu vídeňské školy u prof. 
dr. Rudolfa Slavicka. Studium 
probíhalo v angličtině a němčině, 
a tak jsem si osobně vyzkoušela, že 
chápavost a vnímavost studované 
látky je v rodném jazyce větší než 
v těch cizích. Přeložila jsem si proto 
retainer jako udržovač, přidržovač, 
podržovač, zajišťovač.

Udržovat, přidržovat – to neznamená 
ani nahoru, ani dolů, ani dopředu, ani 
dozadu. Žádná změna. Život ale je po-
hyb a pohyb je změna. Živý organismus 
je neuzavřený, stále se měnící systém, 
a drátěný udržovač vytváří pouhou iluzi 
znehybnění. Iluzi, že dolní fronta, přidr-
žena-podržena-zajištěna drátem, se ve 
svém postavení nezmění.

Forma živých organismů ale není ur-
čena drátem, nýbrž funkcí. V přípa-
dě dolní fronty je to řeč, mluva, která 
během ontogeneze utváří její postave-
ní. Na znehybnění retainerem se orga-
ni smus časem adaptuje, život je perma-
nentní reaktivní adaptace.

Parodontolog, vybaven odvahou klást 
si zpochybňující otázky k zavedeným 
postupům, pak může následky adap-
tace pozorovat. Vidí úbytek kosti. Ji-
ný „-log“ vidí klikání v čelistních klou-
bech, migrénu, hučení v uších, křeče 
v krčních svalech…

Stává se, že lidé nechtějí slyšet pravdu 
či jiný názor, protože by byla zpochyb-
něna jejich iluze. 

I evidence-based (EB) poznatky se po-
stupem času mohou stát iluzí. Pokud re-
spektujeme individualitu každého je-
dince, tak nám EB dává pouze pocit, jak 
by to mohlo fungovat, kdyby byli všich-
ni lidé stejní. Teoretické konstrukce bý-
vají následnou zkušeností potvrzeny 
či vyvráceny. Šedá je teorie, zelený je 
strom života.

Náš časopis LKS se tím, že v „odbor-
né diskusi“ zveřejňuje různé názory, 
stává také retainerem. Udržuje, zajišťu-
je, přidržuje v našich hlavách otevřenou 
mysl. Za to redakční radě děkuji.

MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.
praktická zubní lékařka, Náchod
radmila.sedlackova@gmail.com

PRINCIPy OKLUZe  
NeJeN PRO ORTODONTISTy
S odpovědí MUDr. Milana 
Macha na reakci výboru České 
ortodontické společnosti 
(ČOS) z LKS č. 12/2016 
se můžete seznámit na 
www. neodentstudyclub.com.

Komentář redakční rady a redak-
ce LKS: MUDr. Milan Mach zaslal dne 
5. 1. 2017 do časopisu LKS velmi ob-
sáhlou odpověď na reakci výboru ČOS 
(více než 6 normostran, tj. cca 2 tisko-
vé strany časopisu LKS). Redakční ra-
da LKS, která zasedala dne 9. 1. 2017, 
akceptovala návrh redakce ponechat 
iniciátorovi diskuze dr. M. Machovi 
na stránkách časopisu závěrečné slo-
vo. Požádali jsme ho proto o zkrácení 
příspěvku na rozsah obvyklý pro tento 
typ materiálů. Zkrácenou verzi své od-
povědi zaslal dr. M. Mach redakci dne 
16. 1. 2017. Mezitím také zveřejnil je-
jí původní plnou verzi na výše uvede-
ných webových stránkách. Redakční ra-
da, která zasedala dne 6. 2. 2017, v této 
souvislosti tedy odkazuje zájemce o to-
to diskusní téma na uvedený web. 
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odborné akce

Z 19. ZASeDáNí ITI STUDIJNíHO KLUBU PRAHA
Dne 9. 12. 2016 se uskutečnilo již 
19. zasedání ITI Studijního klubu 
Praha (staršího ze dvou pražských 
klubů), které se díky velkorysosti 
vedení Stomatologické kliniky 
1. lékařské fakulty Univerzity v Praze 
konalo v její Velké posluchárně. 

Jediným přednášejícím byl Dani-
ele Rondoni, italský zubní technik vel-
mi dobře známý díky řadě přednášek 
i v Čechách. Od počátku své kariéry 
pracuje ve své zubní laboratoři v Savo-
ně a to již celých 34 let. Ve své práci se 
věnuje zejména funkční morfologii zu-
bů a dentální estetice. Aktivně spolupra-
cuje při vývoji nových materiálů pou-
žívaných při výrobě estetických náhrad. 
Kromě řady technických článků je D. 
Rondoni autorem knihy o vrstvicí tech-
nice při práci s keramikou Tecnica della 
Multistratificazione in ceramica, spolu-
autorem knihy LAYERS, an atlas of com-
posite resin stratification (J. Manauta, 
A. Salat) a jeho práce byly uvedeny ve 
druhém díle Il restauro conservativo 
dei denti anteriori (L. Vanini, F. Manga-
ni, O. Klimovskaia). Je také inventorem 
tzv. techniky inverzního vrstvení (Siste-
ma di stratificazione a durezza inversa). 
Během zasedání prosincového ITI Stu-
dijního klubu Praha představil tuto tech-
niku při zhotovení rozsáhlého můstku 
neseného implantáty zavedenými do 
bezzubé čelisti, který se označuje jako 
Brånemarkův můstek (v angličtině To-
ronto či Hong Kong bridge).

Rozsáhlé šroubované můstky fixova-
né na implantátech se používají při re-
konstrukci bezzubých čelistí již desít-
ky let. V dolní čelisti byl takový můstek 
nasazen na implantáty již před 51 roky 

právě profesorem Brånemarkem. Můs-
tek je kotvený pomocí šroubků obvykle 
na 4 – 6 implantátech, a proto se v Če-
chách ujal termín podmíněně snímatel-
ný můstek. Konstrukce můstku se vyrábí 
většinou frézováním za studena z tita-
nové nebo chromkobaltové slitiny. Kon-
strukce tvoří armaturu pro umělé zuby 
a její design musí napomáhat retenci 
pryskyřičných, kompozitních nebo ke-
ramických zubů. Můstek je pak přišrou-
bován k implantátům a běžně se nesní-
má. Naopak, když dojde k jeho poško-
zení, určuje použitý materiál, zda opra-
va je vůbec možná a zda je proveditel-
ná v ústech i bez jeho vyjmutí. Vrstve-
ný kompozitní materiál, který je při po-
škození opravitelný v ústech paci en-
ta, je podle Daniela Rondoniho právě 
tím vhodným materiálem pro fazetová-
ní titanových konstrukcí Brånemarkova 
můstku.

Technika inverzního vrstvení (obr. 1 – 5). 
Pro design a zhotovení frézované titanové 
konstrukce se využívá v ústech odzkouše-

ný provizorní pryskyřičný můstek. Paci ent 
se může vyjádřit k budoucímu vzhledu 
můstku a ten také lze upravit do vyhovu-
jící výšky skusu. 

Na titanovou konstrukci zubní tech-
nik vytvoří předtvar budoucí náhrady 
z vosku. Ke konstrukci se připevní repli-
ky implantátů a umístí se do kyvety vypl-
něné průsvitným silikonem tak, aby po 
rozevření bylo možné náhradu vyjmout 
a v kyvetě zůstal negativ tohoto můstku. 
Poté se horní část silikonové formy vy-
jme a z můstku se odbrousí vrstva vosku 
odpovídající tloušťce skloviny a po vlo-
žení do kyvety se udělá druhá „dentino-
vá“ silikonová forma. Z kovové konstruk-
ce se poté odstraní veškerý vosk a po 
opískování se nejprve nanáší primární 
bond a poté průsvitný a světlý opáker. Ty 
spolu zajistí chemickou vazbu. 

Podle silikonového klíče laborant ruč-
ně navrství na konstrukci základ kom-
pozitního těla (označovaný jako Tender) 
a po vytvrzení vloží konstrukci do kyve-
ty, uzavře montážní otvory pro šroubky 
a nanese nahřátý dentinový kompozit 
do druhé silikonové formy. Kyvetu uza-
vře, nahřeje a osvítí v laboratorní píc-
ce. Takto vytvořený dentinový základ je 
možno upravit, vytvořit charakteristiky 
a individualizovat barvami. 

Po vložení konstrukce s dentinovým 
základem zpět do kyvety se do první si-
likonové formy nanese sklovinná vrstva 
kompozita, kyveta se uzavře montážní-
mi otvory pro šroubky a nechá se opět 
světlem vytvrdit. Pro sklovinný základ 
předních zubů autor používá mikrohyb-
ridní kompozit s lepší optickou charak-
teristikou (refrakterní index se blíží hod-
notám přirozeného zubu) a pro zadní 
zuby zase materiál s lepšími mechanic-

Italský zubní technik Daniele Rondoni.

Obr. 1: Vyfrézovaná titanová konstrukce 
dosazená na repliky implantátů.

Obr. 2: Zpolymerovaný presovaný dentinový základ horní 
a dolní náhrady před individualizací.
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úsměv prostřednictvím  
moderních technologií

VÝROČNÍ  
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Kam se posunula dentální estetika  

za posledních 10 let? 10 let zkušeností  

a praxe. Co funguje a co ne?  
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zubní technik Tomáš Forejtek zubní technik Jakub Hošek cad cam Petr Klimeš

po 10 letech

kými vlastnostmi (abrazivita je podobná 
vlastním zubům). Růžovou bázi náhra-
dy vytváří zubní technik ručně na závěr 
opět vrstvením pomocí kompozit. Při 
přednášce nám Daniele Rondoni pre-
zentoval tipy, jak nanášet barvy k imi-
taci drobných cév, slizničních řas a po-
hyblivé i keratinizované sliznice.

Jaké jsou výhody techniky inverzní-
ho vrstvení při použití kompozitního 
materiálu? Výroba kompozitního můst-
ku v laboratoři touto technikou je rych-
lá a nekomplikovaná. Optické a mecha-
nické vlastnosti kompozitních zubů pře-
vyšují zuby konfekční i keramické, na-
víc je i snazší individualizace zubů po-
dle přání pacienta. Kompozitní zuby ne-
jsou oproti keramice tak tvrdé, a proto 
nepoškozují přirozené zuby v protilehlé 

čelisti. Kompozitní zuby mají i větší mo-
dul elasticity než zuby keramické nebo 
i konfekční a k jejich poškozování ne-
dochází tak často. Oprava odlomeného 
kompozitního zubu je snadná a rych-
lá a navíc bez nutnosti sejmutí můstku 
z úst pacienta. V případě odlomení kon-
fekčního zubu je zapotřebí celý můs-
tek sejmout, implantáty zaslepit a ná-
hradu opravit v laboratoři. Poté můstek 
opět přišroubovat do implantátů, do-
táhnout na potřebný krouticí moment, 
popř. zkontrolovat na rentgenu správný 
dosed, montážní otvory uzavřít a náhra-
du artikulovat. Celá procedura vyžadu-
je přesné načasování a pokud se odla-
mování či uvolňování konfekčních zubů 
opakuje, bývá pro všechny zúčastněné 
velmi obtěžující.

Při příštím zasedání ITI Studijního 
klubu Praha, který proběhne ve dnech 
17.–18. 3. 2017, budou své praktické 
zkušenosti prezentovat dr. David Urie 
a dr. Pavel Kusák a možnosti vertikální 
nástavby kosti (augmentace) přednesou 
dr. Tomáš Čáslava (s použitím extraorál-
ních štěpů) a dr. Jiří Krug (s použitím in-
traorálních štěpů). Letní zasedání ITI SK 
Praha (9. 6. 2017) bude věnováno au-
totransplantacím zubů jako alternativě 
zubních implantátů a přednášet budou 
dr. Jan Dražan a dr. Martin Georgiev.

Na dalších zasedáních ITI Studijního 
klubu Praha na shledanou!

MUDr. Alena Krugová
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.

ITI Studijní klub Praha

Obr. 3: Individualizace dentinového 
základu pomocí opalescentní vrstvy.

Obr. 4: Okluzální pohled na finální 
podmíněně snímatelný můstek.

Obr. 5: Finální náhrada po ručním 
nanesení růžového kompozitu.
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BIOAKTIVNÍ Ti

Koncepcí implantologického systému BioniQ® je jednoduchost a efektivita. Systém BioniQ® nabízí vysokou úroveň ošetření za dostupnou 
cenu. Byl navržen tak, aby splnil vysoké nároky lékaře na komfort a flexibilitu ošetření i vysoká očekávání pacienta na estetický výsledek. 
Na český trh byl systém uveden společností LASAK v roce 2013 na základě dvaceti let zkušeností a sledování nejmodernějších trendů 
v dentální implantologii. 

jednoduchost  a  e fekt i v i t a

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

PRVOTŘÍDNÍ IMPLANTÁTY 
S DOKONALÝM SERVISEM

Více výhod:

První hydrofilní, 

bioaktivní povrch 
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reklamní prezentace

PRACUJeMe TAK, JAK ByCHOM SI 
PřáLI BýT OŠeTřeNI My!
MUDr. Jiří Hiemer absolvoval 
Lékařskou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně a má atestaci prvního 
a druhého stupně ve stomatologii 
a maxilofaciální chirurgii. Pracoval 
v rodné Opavě pod vedením primáře 
MUDr. Pavla Ochonského, CSc., který 
byl jeho učitelem a vzorem. Od roku 
1994 byl primářem lůžkového oddělení 
ÚČOCH v Kyjově a v roce 2005 
odešel do privátní stomatochirurgické 
ambulance v Kyjově.

Pane doktore, jste zkušený stomatolog, 
kterého si lidé v širokém okolí Kyjova 
chválí. Můžete nám představit sebe 
a vaši ordinaci?

Naše ambulance poskytuje konziliár-
ní služby, vyšetření a ošetření v maxilo-
faciální chirurgii, ambulantním lékařům 
všech oborů včetně Nemocnice Kyjov 
a jejich pacientům, a to nejen z kyjov-
ského okrsku, ale i z jiných oblastí, což 
je dáno historicky dřívější existencí lůž-
kového oddělení ústní, čelistní a obli-
čejové chirurgie, které bylo bohužel zru-
šeno v roce 2005. Se mnou pracují dvě 
erudované sestry, Jitka Kůřilová s ates-
tací instrumentování na operačním sá-
le a Jana Křížková, která má specializaci 
v ošetřovatelské péči. Obě jsou vzdělané 
v práci s programem DENTIST+.

Pro mnohé pacienty představuje 
návštěva lékaře velké obavy a stres. 
Vaším krédem je odstraňovat strach ze 
zubních lékařů a poskytovat kvalitní 
a bezbolestnou chirurgickou zubní 
péči. Jak se vám naplnění vašeho 
kréda daří prosadit? Vaši pacienti jsou 
nadmíru spokojeni.

Strach je velmi silnou emocí, která má 
různé stupně intenzity. Vaše otázka je 
výstižně položená, neboť se jedná spíše 
o obavy z ošetření a nelze pominout ani 
jisté negativní očekávání bolesti při ošet-
ření. Současná medicína však dává širo-
kou škálu možností bezbolestného ošet-
ření. Klíčem k potlačení nebo i elimi-
naci strachu považuji chování a jedná-
ní zdravotnických pracovníků a podrob-
ný rozhovor s pacientem včetně vysvět-
lení problému, seznámení s možnostmi 
anestezie a průběhem výkonu s tím, co 
může vnímat při ošetření tak, aby výkon 
probě hl v klidu, rychle a hlavně bezbo-
lestně, stejně jako pooperační období. 
Pracujeme v oblasti hlavy a máme k pa-
ci entovi velmi blízko, proto možné oba-

MUDr. Jiří Hiemer z Kyjova.

vy jsou intenzivnější, a navíc jsou v iner-
vační oblasti trojklanného nervu, tedy 
jedné z nejcitlivějších oblastí lidského 
těla. Pokud tedy pacientovi vysvětlíte po-
drobně průběh výkonu s tím, že jeho vý-
sledek bude mít pro něj pozitivní efekt, 
pacient se stává součástí týmu. No a je 
po obavách z bolesti.

Odvrácenou stranou práce 
ambulantního zubního lékaře, kterou 
pacienti nevidí, je vedení zdravotnické 
dokumentace a účtování zdravotním 
pojišťovnám, což většinou není pro 
lékaře oblíbená aktivita. Vy jste si 
jako nástroj pro tuto agendu zvolil 
software DeNTIST+, a to včetně 
modulů eDávky a eKontrol. Jaká byla 
vaše cesta k počítači a programu 
celkově?

Mojí výhodou byla práce v nemocni-
ci. Naše oddělení bylo jako jedno z po-
sledních připojeno k nemocniční síti. 
Měl jsem tedy dost času se připravit na 
tuto skutečnost. Díky sponzorům jsem 
měl již v roce 1997 k dispozici na tu do-
bu velmi výkonný počítač s tiskárnou 
a skenerem, připojením k internetu a di-
gitálním fotoaparátem. S některými kli-
nikami jsem konzultoval pacienty. Pro-
gram DENTIST+ jsem zdědil po kolego-
vi, který mi ambulanci přenechal. Ten-
to program byl pro mne novum, neboť 
v nemocnici jsem pracoval s nemocnič-
ním informačním systémem. DENTIST+ 
byl natolik intuitivní, že jsem neměl pro-
blém s ním pracovat. 

Stomatolog musí být v ordinaci 
profesionálem. Odměnu za svoji 
práci však získává po komplikované 
administrativě se zdravotními 
pojišťovnami. Jak se s touto povinností 

perete vy? Je to starost, nebo se dá 
říci, že je nyní vyúčtování radostí?

Administrace je díky modulu eDáv-
ky perfektní. V počátcích mé ambulant-
ní praxe, když jsem předával dávky na 
pojišťovnu prostřednictvím disket, by-
lo zpracování dávek na celé odpoledne 
a následovalo nákladné odesílání disket 
poštou. V současné době mám díky mo-
dul eDávky faktury zpracované maxi-
málně za deset minut. Za nevýhodu však 
považuji nemožnost přeposlání faktur 
e -mailem účetní firmě přímo z progra-
mu. To je však snad jediná slabina mo-
dulu, která jistě půjde vyřešit.

Využíváte také modul eKontrol, 
který ověřuje příslušnost pacientů ke 
zdravotní pojišťovně. Někteří lékaři 
tvrdí, že se jim díky tomu snížil 
počet opravných dávek až o 70 %. 
Jak je to u vás? 

Modul eKontrol považuji za velmi so-
fistikovaného pomocníka lékaře. Elimi-
nuje závislost na pravdomluvnosti pa-
cientů o jejich příslušnosti k dané zdra-
votní pojišťovně. Popravdě řečeno, ani 
si nepamatuji, kdy naposledy jsem zpra-
covával opravnou dávku. Za léta použí-
vání obou modulů se pohybují opravné 
dávky v jednotkách promile. Možná je 
to dáno specifickým oborem, neboť na 
rozdíl od kolegů zubních lékařů vykazu-
ji jen necelých 30 % výkonů ze stoma-
tologie a nepracuji tudíž s výkony z pro-
tetiky. Takže s eKontrol jsem maximálně 
spokojen.

Závěrem našeho rozhovoru bychom 
vás rádi požádali o nahlédnutí 
do vašeho tajemství spokojených 
pacientů. Co dělat proto, aby lékaři 
získávali stejně pozitivní hodnocení 
od svých pacientů, tak jako máte vy?

Odpověď na vaši poslední otázku není 
tajemstvím. Klíčový je sehraný odborně 
zdatný tým a hlavně slušná komunikace 
s pacientem bez odborných, ale pro pa-
cienta jednoduchých a srozumitelných 
výrazů. S člověkem je nutno mluvit bě-
hem výkonu o možných pocitech v jed-
notlivých fázích ošetření. Radost z práce 
přináší pocit dobře odvedeného výkonu 
a spokojený pacient. Pracujme tak, jak 
bychom si přáli být ošetřeni my. A hlav-
ně, provedl bych stejný výkon ve stejně 
kvalitě i sobě?

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.



S 34 LKS 3/2017

právní poradna ekonomická poradna

PRáVNí PORADNA  
PRO ČLeNy ČSK

Dotazy označené heslem 

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

Rozsah dotazu:  
max. 50 řádek strojopisu.

Finanční spoluúčast tazatele:
400 Kč/1 dotaz.
Spoluúčast se hradí na účet ČSK:
č. ú. 3655120277/0100

Podmínky pro poskytování  
Právní poradny pro členy ČSK jsou 
k dispozici na www.dent.cz

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

Mohu uplatnit slevu na dani na 
manželku, jako na vyživovanou 
osobu, podle § 35ba, a v jaké 
výši? Od dubna 2016 je na 
mateřské dovolené a svatba byla 
v říjnu 2016.

Slevu na dani na vyživovanou man-
želku, která s vámi žije ve společně hos-
podařící domácnosti, můžete uplatnit 
pouze v případě, že manželka neměla 
příjmy vyšší než 68 000 Kč za celý rok 
2016. Do těchto příjmů se zahrnuje i pe-
něžitá pomoc v mateřství, nikoliv však 
rodičovský příspěvek, který představuje 
formu dávek státní sociální podpory.

V případě, že jsou splněny podmín-
ky uvedené výše, můžete si uplatnit sle-
vu na manželku ve výši jedné dvanácti-
ny, za každý kalendářní měsíc, na jehož 
počátku byly splněny podmínky pro 
uplatnění nároku na snížení daně. Sleva 
na dani na manželku (manžela) za celý 
rok je 24 840 Kč. Je-li manželka (man-
žel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje 
se částka na dvojnásobek. 

Moderní stomatologická klinika 
v Praze 5-Smíchov

PŘIJME
do svého týmu na plný/částečný úvazek

ZUBNÍHO 
LÉKAŘE/LÉKAŘKU

www.smille.eu

DENTAL CLINIC

Nadstandardní platové ohodnocení 
a především možnost profesního růstu 

pod vedením zkušených lékařů.
CV prosím posílejte na e-mail: 

studenik@smille.cz

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

zaměstná zubního lékaře. 
Upřednostňujeme: pozitivní přístup k práci,  

dlouhodobý pracovní poměr, příjemné vystupování.

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

Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...). 
K dispozici služební byt s dotovaným nájmem.

Nástup možný ihned. 
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9, 

tel.: 603 266 616 nebo 774 163 157, e-mail: info@stomat.cz

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

V mé ordinaci absolvují studenti 
zubního lékařství praxi. Jaké 
povinnosti z toho pro mě jako pro 
poskytovatele zdravotních služeb 
plynou? Může pacient odmítnout 
přítomnost studenta při ošetření? 
Pokud ano, je nutné souhlas pacienta 
s přítomností studenta při ošetření 
získat v písemné formě?

Poskytovatel je povinen zajistit, aby 
studenti při odborné praxi, která se 
uskutečňuje na jeho pracovištích, vyko-
návali jen činnosti, včetně zdravotních 
výkonů, které jsou součástí výuky nebo 
praxe, a to pod přímým vedením zdra-
votnického pracovníka, který má způso-
bilost k samostatnému výkonu zdravot-
nického povolání. 

Pacient má právo znát jméno, popř. 
jména, a příjmení studentů, kteří jsou 
při poskytování zdravotních služeb pří-
tomni, popř. provádějí činnosti, kte-
ré jsou součástí výuky. Pacient má prá-
vo přítomnost studenta odmítnout, a to 
v zásadě kdykoliv, může i vzít zpět sou-

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

Maxi DENTAL, s. r. o., Břeclav
PŘIJME DVA ZUBNÍ LÉKAŘE/KY 
A DVĚ DENTÁLNÍ HYGIENISTKY. 

Nástup III–IX/2017 nebo dle dohody, 
možný pozdější podíl nebo převzetí praxe. 

Životopis zašlete na: krupovaa@centrum.cz 
tel.:+420 608 136 410 

www.maxidental.cz

hlas, který již udělil. Písemná forma 
souhlasu s přítomností či odmítnutí pří-
tomnosti studenta není zákonem přede-
psána, ale lze ji doporučit.

Studenti mohou nahlížet do zdravot-
nické dokumentace v rozsahu nezbyt-
ně nutném pro zajištění výuky. Pacient 
však může takové nahlížení do zdravot-
nické dokumentace zakázat. 

Za újmy způsobené pacientům při 
poskytování zdravotních služeb odpoví-
dá poskytovatel, a to i tehdy, pokud by 
újma byla způsobena studentem v rám-
ci jeho praxe. Pro tyto případy poskyto-
vatel musí být pojištěn. Lze doporučit, 
aby se každý poskytovatel, který hodlá 
uskutečňovat praxi studentů, ujistil, že 
profesní pojištění, které má sjednáno, se 
vztahuje i na újmy způsobené studenty. 
Pojištění, které sjednává pro své členy 
ČSK, tyto újmy kryje.

Je rovněž třeba počítat s tím, že posky-
tovatel odpovídá za újmu, která v rámci 
praxe případně vznikne studentovi. Pro 
tento případ není poskytovatel povinně 
pojištěn, protože student zpravidla ne-
ní zaměstnancem poskytovatele, u ně-
hož praxi absolvuje. Poskytovatel proto 
musí zvážit, zda se pro tento případ ne-
pojistit (pojištění sjednávané ČSK se i na 
tyto případy odpovědnosti poskytovate-
le vztahuje).
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připravujeme

fotoúsměv

Se zajímavým „úlovkem“ do veselé 
rubriky LKS tentokrát přispěla MUDr. 
Renáta Bolfíková z Děčína: 

„Posílám fotografii z putování Vietna-
mem od severu k jihu. U etnika Hmongů 

je tato dívka se zlatými korunkami ceněna 
jako MISS. Pro nás přece jen nezvyklé!“

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

zastoupení pro ČR a SR

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

mobil: +420 773 678 878

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

Nabízím k prodeji zavedenou

zubní ordinaci 
v baVorSKu.
Důvodem je odchod  
do důchodu.

bernatpaul@t-online.de

Tel.: 00490 084 351 324 
(od 19.00 hod.)

VZPOMíNKy  
NA DOC. M. VOLDřICHA

Dělení defektů chrupu na čtyři třídy podle Voldři-
cha je odborné veřejnosti dobře známé, ale ne všich-
ni dnes již vědí, kdo byl autorem této klasifikace, 
kdy a kde žil a co pro naše zubní lékařství vykonal. 
Dvoudílný článek o doc. MUDr. Miloši Voldřichovi, 
zakladateli české stomatologické protetiky, pro LKS 
připravili doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., doc. 
MUDr. Otakar Brázda, CSc., prof. MUDr. Jaroslav 
Racek, DrSc., doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., 
MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
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fotoalbum

PřeDNáŠeJíCí 
NA PDD 2016 (III.)

Smetanova síň v pátek odpoledne patřila protetické sekci, jejíž program zahrnoval čtyři odborná sdělení. Přednesli je (zleva) zubní technik Petr Myšička 
(Velká Británie), zubní technik Jakub Hošek (Praha), MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., (1. LF UK Praha) a MUDr. Viktor Seidler (1. LF UK Praha).

V odpolední části chirurgicko-implantologické sekce se představili (zleva) MUDr. Martin Georgiev (privátní praxe Chomutov), prof. MUDr. Vladimír 
Palička, CSc., dr. h. c., (Osteocentrum, LF UK Hradec Králové), MUDr. Filip Georges (privátní praxe Brno) a MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., (2. LF UK Praha 
a privátní praxe Praha).

Dopolední panelové diskuse 
v chirurgicko- implantologické sekci, která 
kladla důraz na interdisciplinární spolupráci, 
se zúčastnili přednášející a hosté pozvaní 
odborným výborem: (zleva) dr. Daniel Hess 
(Rakousko), předseda České stomatochirurgické 
společnosti MUDr. Luboš Steklý, doc. MUDr. 
Martin Starosta, Ph.D., (LF UP Olomouc), 
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., (privátní 
praxe Praha), člen odborného výboru 
a koordinátor sekce doc. MUDr. et MUDr. René 
Foltán, Ph.D., FEBOMFS, který také obohatil 
odpolední program vlastní přednáškou, prof. 
MUDr. Tibor Németh, DrSc., (1. LF UK Praha), 
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková (1. LF UK 
Praha) a MUDr. Zbyněk Mazur (privátní praxe 
Praha). 

Ve třetí, závěrečné části naší série z mezinárodního 
kongresu Pražské dentální dny 2016, představujeme 
přednášející ze dvou sekcí pátečního programu 
(16. 9. 2016). A jak již víte, v plném proudu jsou 
přípravy letošního jubilejního 20. ročníku PDD, který 
se bude konat opět v září v Obecním domě.

Ve Sladkovského sále Obecního domu po celý pátek probíhala 
chirurgicko-implantologická sekce. Uprostřed na snímku je MUDr. 
et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., (LF UK Plzeň), který se zaměřil na 
aktuální téma osteonekrózy čelistí způsobené léčivy.
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Partner č. 1 v zubní implantologii

DENTIS V ČÍSLECH!

97 %
úspěšnost
ve všech

indikacích

přes

10 000
položek
skladem

11
 let na ČR
a sR tRhu

cena
chiRuRgické
sady již od

36 300 KČ
vČ. dph

přes

300
aktivních
uživatelů

(ČR&sR)

používáno v

70
zemích světa

4 000 000 
pRodaných
implantátů

25 %
pRůměRný
meziRoČní

Růst

20
implantátů

zdaRma
k chiRuRgické

sadě

cena za
implantát

již od 
1 900 KČ

vČ.dph

15 %
z příjmů dáváme
zpět do výzkumu

a vývoje
doživotní 
záRuka na 
implantáty

pRůměR
nejužší
fixtuRy

2 mm

pRůměR
nejšiRší
fixtuRy

8 mm

doRuČení
po pRaze do

30 mINuT

doRuČení
po ČR do

24 HoDIN

doRuČení
po sR do

48 HoDIN

zákaznický 
seRvis

24/7/365

JSmE ŘEŠENÍ! JSmE DENTIS!


