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Fotografie z Digitálního DentaDne, 19.-20. květen 2017

Dentální svět  
je digitální. A Vy?
Přijďte a vyzkoušejte si: 
    Intraorální skenery
    Kompletní chairside řešení pro ordinace 
    CAD/CAM v laboratoři

Těšíme se na Vás. 
Pražské výstaviště, 12.-14. říjen 2017  
Pravé křídlo Průmyslového paláce 
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Květnové 67. jednání sněmu ČSK bylo posledním ve stávajícím funkčním období 
a členům sněmu za jejich práci poděkoval prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz (vlevo). 
Sněm byl zároveň volební a MUDr. Robert Houba, Ph.D., (vpravo) obhájil post 
viceprezidenta ČSK na další čtyřleté období. O průběhu voleb a jednání sněmu 
informujeme v reportážích v tomto LKS.

Na fotografii jsou plastové zásobníky 
na rtuť používané v době ručního 
míchání amalgámu, leckde možná 
ještě nedávno. 

Historické exponáty pocházejí ze 
sbírky MUDr. Roberta Houby, Ph.D.
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z představenstva ČSK z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí 
PřeDSTAVeNSTVA ČSK
12. 5. 2017

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 12. 5. 2017
Pravidelné zasedání revizní komise ČSK 
se konalo v Mikulově, před jednáním 
sněmu ČSK. 

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. 
kontrolou zasílání ekonomické dokumen-
tace z OSK, evidencí zaslaných zápisů 
z jednání představenstev a RK OSK a kon-
trolou plnění rozpočtu ČSK za 1 – 3/2017. 
V rámci přípravy zprávy pro sněm jsme 
kontrolovali čerpání Účtu klinik, plnění 
sociálního fondu a rozpočtu za r. 2016. 
Opět jsme řešili některé oblasti, v nichž 
RK OSK neplní základní povinnosti.  

K řešení nám také přichází stále více 
stížností, jejichž obsahem je nespokoje-
nost se vztahy mezi lékaři. Jedná se o etic-
ká pochybení ve smyslu kritiky kvality 
předchozího ošetření. Řády tento problém 
řeší jasně a velmi jednoduše. 

Bohužel v r. 2016 bylo 20 oblastních 
sněmů neusnášeníschopných, tzn. že roz-
počty těchto OSK musí schválit sněm ČSK. 
Toto číslo je rok od roku vyšší. Apelujeme 
na členy, aby plnili jednu ze svých základ-
ních povinností a účastnili se sněmů OSK. 

Opakovaně upozorňujeme všechny ko-
legy na to, že pacienti mají v dnešní do-
bě velmi snadnou možnost kontroly fak-
turace zdravotním pojišťovnám, a jak ví-
me, u výkonů na pojišťovnu finanční spo-
luúčast není možná.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Sněmy OSK. V jednotlivých oblastech 
se v tomto období konají sněmy OSK, 
tentokrát volební na funkční období 
2017 – 2021. Volby delegátů sněmu 
ČSK a představenstev, revizních 
komisí, čestných rad oblastních 
stomatologických komor je nutné 
uskutečnit do 20. 9. 2017. Pokud by 
sněm OSK nebyl usnášeníschopný, pak 
by tato situace měla závažné důsledky 
pro všechny členy dané OSK. Podrobný 
výklad Důsledky neusnášeníschopnosti 
volebního sněmu OSK najdete na 
www. dent.cz (Aktuality/Pro členy) 
a v LKS č. 3/2017 na str. S26. 
●● On-line odborná diskuze, webinář. 

Po prázdninové přestávce je další 
webinář plánován na září. Informace 
o přesném termínu, o lektorovi, tématu 
přednášky a jak se do diskuze zapojit 
budou rozeslány e-mailem a zveřejněny 
v odkazu Aktuální informace na 
www. dent.cz

Informace z červnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 7 – 8/2017.

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech, 
včetně materiálů pro 67. jednání 
sněmu ČSK, a zprávy o činnosti 
orgánů ČSK. 
Podrobné informace určené výhradně 
členům ČSK jsou zveřejněny 
na www.dent.cz (Pro členy/
Jednání představenstva).
Na základě květnového zasedání jsme 
ve spolupráci s viceprezidentem ČSK 
MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., 
zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

●● Dohodovací řízení (Dř) o cenách 
pro r. 2018 a problematika zákazu 
amalgámu. Aktuální informace 
a další postup Zubohradu v DŘ byly 
předmětem jednání květnového sněmu, 
viz reportáž ze sněmu a usnesení na 
str. 138 – 139. 
●● Jednání ČSK. 
 ● Dne 10. 4. se dr. P. Chrz 

a Mgr. J. Slavík zúčastnili schůzky 
s ředitelkou odboru farmacie MZ ČR 
k elektronické preskripci. 

 ● Dne 20. 4. se dr. P. Chrz zúčastnil 
na 1. LF UK Praha atestačních zkoušek 
z orální a maxilofaciální chirurgie. 

 ● Dne 21. 4. jednal dr. P. Chrz se 
zástupci Fondu dalšího vzdělávání 
MPSV ČR o popisech zdravotnických 
povolání pro Národní soustavu 
povolání. Popisy budou sloužit hlavně 
pro Úřady práce. 

 ● Dne 24. 4. se konala schůzka 
dr. P. Chrze a dr. R. Houby se zástupci 
společnosti Renomia ke zvýhodněným 
bankovním službám (úvěrům) pro 
začínající zubní lékaře. Představenstvo 
doporučilo vytvořit pracovní skupinu, 
která by se přípravou projektu 
zabývala.

●● Aprobační řízení. Dne 10. 5. jednali 
dr. P. Chrz, dr. R. Houba a Mgr. J. Slavík 
s náměstkem ministra zdravotnictví 
pro zdravotní péči o podmínkách 
aprobačního řízení. ČSK bude 
v akreditační komisi pro aprobační 
řízení zastoupena 9 členy, které 
představenstvo ČSK již ustanovilo. 
Představenstvo ČSK schválilo materiál 
Seznam výkonů a výrobků pro výkon 
praxe v aprobačním řízení, který 
zpracovali doc. R. Šmucler, dr. J. Šváb 
a dr. R. Jakl.
●● Sněmy OSK. Jednotliví členové 

představenstva ČSK informovali 
o průběhu oblastních volebních 
sněmů, jichž se zúčastnili. 
●● ředitelka Kanceláře ČSK. 

Se souhlasem představenstva bude 
Bc. S. Ďuríkové prodloužena pracovní 
smlouva na dobu neurčitou. 
●● 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 8 zpráv z ERO 
a FDI. Plenárního zasedání ERO– FDI 
v Ženevě se ve dnech 21.–22. 4. 
za ČSK zúčastnili dr. R. Houba 
a dr. F. Al Haboubi.
●● Vzdělávání. 
 ● Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se akreditace 
pracovišť.

 ● Pragodent 2017. Dne 3. 5. jednal 
dr. P. Chrz s Ing. Medveděm, ředitelem 
Incheby Praha, a. s., o podmínkách 
spolupráce ČSK na workshopech při 
Pragodentu 2017. 

NePřeHLéDNěTe V TOMTO LKS:

MINIMáLNí OBSAH 
ZDRAVOTNICKé DOKUMeNTACe 
Článek s tímto názvem je zveřejněn na str. S71– S73 a také na www.dent.cz. 
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NOVé PřeDSTAVeNSTVO ČSK  
ZVOLeNé NA OBDOBí 2017 – 2021 

Představenstvo ČSK bude v období od 21. září 2017 do 20. září 2021 pracovat v tomto složení 
(v závorce je uvedena jejich domovská OSK): na fotografii zleva v první řadě MUDr. Jan Černý 
(Praha 8), MUDr. Štěpánka Bálková (Praha 1), MUDr. edgar Oganessian, Ph.D. (Praha 2), 
MDDr. Veronika Paulíčková (Blansko), viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D. (Plzeň), prezident 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (Praha 2), MUDr. Jiří Škrdlant (Praha 10), MUDr. Taťána Vrbková 
(Jihlava), MUDr. Jaroslav Vostrejž (Brno); na fotografii zleva v zadní řadě MUDr. Rudolf Jakl (Plzeň), 
MUDr. Luboš Steklý (Olomouc), MUDr. Jan Šváb (Litoměřice), MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (Brno), 
MUDr. Milan řezáč (Litoměřice), MUDr. Libor Zdařil (České Budějovice).

Na květnovém 67. jednání sněmu ČSK v Mikulově byli zvoleni členové orgánů ČSK pro 
nadcházející čtyřleté funkční období – představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK. 
Nyní vám na první společné fotografii představujeme ty, kteří budou v letech 2017 – 2021 
pracovat v zájmu všech členů Komory v představenstvu ČSK.

S jednotlivými členy nového představenstva ČSK se budete moci blíže seznámit v letním dvojčísle LKS č. 7 – 8/2017 
prostřednictvím jejich profesních medailonků, které si pro náš časopis připravili. 

Na podzim pak v LKS představíme na společných fotografiích také členy nově zvolené revizní komise a čestné rady ČSK.

Redakce
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ReGISTRUJTe Se NA PDD 2017 

Ze ZASeDáNí VěDeCKé RADy ČSK

Připomínáme, že s odborným 
programem Pražských dentálních dní, 
které se konají ve dnech 21. – 22. září 
2017 v Obecním domě, se můžete 
seznámit na www.dent.cz nebo 
v tištěném programu, který byl 
rozesílán s květnovým LKS č. 5/2017 
společně s kongresovou přihláškou. 

Odborným programem jubilejního 
20. ročníku PDD budou po oba dny 
prolínat tři hlavní témata: „Stomato-
logie vyššího věku“, „Digitální sto-
matologie“ a „Konec amalgámu v Če-
chách?“. Samostatný blok přednášek je 
letos věnován aktuálním a stále žáda-
ným tématům z oblasti práva, ekono-
miky a managementu v zubní ordinaci. 

Registrace na mezinárodní kongres 
PDD 2017 je možná pouze na celý 
dvoudenní odborný program, a to do 

Vědecká rada ČSK (VR ČSK) se sešla 
k pravidelnému jednání v pátek 
28. 4. 2017 v Apolence. 

MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK, 
seznámil členy vědecké rady s průbě-
hem dohodovacího řízení pro rok 2018, 
s problematikou elektronické preskripce 
a s dalšími událostmi uplynulého obdo-
bí. Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., 
MBA, předsedkyně VR ČSK, informo-

vala o zaslané zprávě doc. MUDr. Ha-
ny Hubálkové, Ph.D., z jednání s VZP 
o „balíčcích“ – protetickém ošetření 
handicapovaných pacientů. Dále byla 
diskutována novela zákona č. 95/2004 
Sb. a téma radiodiagnostiky ve stoma-
tologii. 

Nejdůležitějším bodem programu by-
lo projednání alternativy amalgámové 
výplně, jejíž používání u dětí do 15 let, 

těhotných a kojících žen bude od 1. 7. 
2018 zakázáno. Vědecká rada doporu-
čuje jako náhradní materiál pro ošetření 
plně hrazené ze zdravotního pojištění 
skloionomerní chemicky tuhnoucí ce-
ment. Na závěr bylo všem členům vě-
decké rady poděkováno za spolupráci.

Linda Nálevková
Kancelář ČSK

Na fotografiích z dubnového zasedání vědecké rady ČSK jsou zleva: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., 
předsedkyně VR ČSK prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA., prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Luboš Steklý, MUDr. Jiří Petr.

15. 7. za zvýhodněnou cenu, poté za 
ceny uvedené v přihlášce.

V současnosti je dokončován do-
provodný program PDD, jehož sou-
částí budou praktické a teoretické 
workshopy a výstava. Informace o té-
matech workshopů budou zveřejněny 
na www. dent.cz a v časopise LKS. Re-
gistrace účastníků workshopů poté pro-
běhne prostřednictvím elektronické při-
hlášky na webu ČSK.

Mezinárodní kongres bude slavnost-
ně zahájen ve čtvrtek 21. 9. v 9.00 hod. 
ve Smetanově síni Obecního domu.

Kontaktní adresa: 
Ing. Hana Štěpánková 
Kongresové oddělení ČSK – „PDD“
Slavojova 22, 128 00  Praha 2 
e-mail: stepankova@dent.cz
tel.: +420 234 709 613, 605 832 185

SKUPINOVé 
PROFeSNí POJIŠTěNí 
Agendu profesního pojištění členů 
ČSK u Kooperativy pojišťovny, a. s., 
Vienna Insurance Group, vedou:
●● Libuše Císařová 

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

po, čt: 13.00–16.00 hod.
tel.: 234 709 630
společný e-mail: 
profesnipojisteni@ dent.cz
Informace o skupinovém profesním 
pojištění, včetně znění rámcové 
pojistné smlouvy č. 8601750275 
a formuláře pro přihlášení, najdete 
na www. dent. cz 
(Pro členy/Provozování zubní 
praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s. 
– pojištění profesní odpovědnosti).

Nezapomeňte na úhradu 
pojistného na rok 2017
Úhradu proveďte nejpozději do 
prvního dne kalendářního měsíce, 
ve kterém byla smlouva uzavřena.

Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 
3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena 
nebo rodné číslo, KS – 3558.

 JAK Se PřIHLáSIT DO ČSK
Připomínáme, že každý lékař, který vykonává na území ČR povolání 
zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory (poznámka: 
s výjimkou hostujících osob). Podrobný návod, jak se přihlásit do ČSK, 
najdete na www. dent.cz v odkazu Pro členy.
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* Compared to a regular toothpaste and professional clean and 24 weeks’ twice-daily brushing. Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.

ZUBNÍ PASTA PARODONTAX® - KLINICKY PROKÁZÁNO, ŽE 
NAPOMÁHÁ REDUKOVAT ZUBNÍ PLAK, KRVÁCENÍ DÁSNÍ A ZÁNĚT1

POMOZTE SVÝM 
PACIENTŮM  
NA CESTĚ KE 
ZDRAVÝM DÁSNÍM

Doporučte pacientům zubní pastu parodontax®, 
aby si udrželi optimální stav dásní  
mezi dvěma návštěvami zubního lékaře.

účinnější při 
odstraňování plaku*1 

4X 
snížení   

krvácení dásní*1

48%

CHCSK/CHPDX/0028/16

*Ve srovnání s jinou zubní pastou po profesionálním vyčištění a s čištěním kartáčkem dvakrát denně po dobu 24 týdnů.
  Při srovnávání byla použita zubní pasta bez hydrogenuhličitanu sodného (1100 ppm F ve formě fluoridu sodného).

Reference:
1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.
 
parodontax® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GSK. Zubní pasty parodontax® 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

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com
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VOLBy VICePReZIDeNTA A ORGáNů ČSK 
NA FUNKČNí OBDOBí 2017 – 2021

Na 67. jednání sněmu ČSK 
v Mikulově se v sobotu 
13. května 2017 uskutečnily 
volby viceprezidenta, členů 
představenstva ČSK, revizní 
komise ČSK a čestné rady ČSK na 
funkční období 2017 – 2021.
Volby byly zahájeny dopoledne 
zvolením volební komise 
a schválením pravidel pro 
vystoupení kandidátů (viz 
usnesení sněmu na str. 139). 
Mluvčí volební komise MUDr. 
Jan Netolický, Ph.D., seznámil 
členy sněmu s organizací 
a průběhem voleb dle volebního 
řádu ČSK a vyzval k navrhování 
kandidátů. Jako první se konala 
volba viceprezidenta ČSK, 
poté v odpoledních hodinách 
volba do orgánů ČSK. Všichni 
navržení kandidáti vyjádřili se 
svojí kandidaturou souhlas, nebo 
byl k dispozici jejich písemný 
souhlas, a ve stanoveném 
časovém limitu přednesli své 
kandidátské projevy. Volební 
proces zaznamenávala notářka 
JUDr. Iva Celnarová.

VICePReZIDeNT ČSK
Kandidátní listina byla uzavřena 

v 12.51 hod. a bylo na ní zapsáno jedi-
né jméno: MUDr. Robert Houba, Ph.D. 

Tato skutečnost byla vesměs vnímána 
jako logické vyústění listopadových pre-
zidentských voleb, v nichž dal sněm s mi-
nimálním rozdílem nejsilnější mandát 
dvěma kandidátům – doc. MUDr. Roma-
nu Šmuclerovi, CSc., a právě MUDr. Ro-
bertu Houbovi, Ph.D. Zvolený prezident-

-elekt doc. R. Šmucler již tehdy přímo vy-
zval dr. R. Houbu k vzájemné spolupráci 
a kandidatuře na funkci viceprezidenta. 

Jak dr. R. Houba nyní uvedl ve svém 
kandidátském vystoupení v Mikulově, 
vědomí této široké podpory také bylo 
jedním z důvodů, proč se rozhodl uchá-
zet se o funkci viceprezidenta na další 
čtyři roky. V desetiminutovém časovém 
limitu seznámil členy sněmu se svými 
plány a vizemi o další práci Komory. 

Hlasovací lístky pro první kolo voleb 
si vyzvedlo 82 členů sněmu. Odevzdá-
no bylo 80 hlasovacích lístků, z toho 
dva neplatné. Kandidát získal 78 plat-
ných hlasů. 

Viceprezidentem ČSK na funkční ob-
dobí 2017 – 2021 byl zvolen MUDr. Ro-
bert Houba, Ph.D., plným počtem plat-
ných hlasů již v prvním kole voleb. 

PřeDSTAVeNSTVO ČSK
Na kandidátní listině do třináctičlen-

ného představenstva ČSK bylo po jejím 
uzavření zapsáno celkem 17 jmen. Ta-
ké představenstvo ČSK bylo zvoleno již 
v prvním kole voleb.

Členy představenstva ČSK na funkční 
období 2017 – 2021 byli zvoleni (v pořa-
dí podle počtu získaných hlasů): MUDr. 
Jan Černý, MUDr. Jan Šváb, MUDr. Ji-
ří Škrdlant, MUDr. Jaroslav Vostrejž, 
MUDr. Libor Zdařil, MUDr. Rudolf Ja-
kl, MUDr. Taťána Vrbková, MUDr. Voj-
těch Peřina, Ph.D., MUDr. Luboš Stek-
lý, MDDr. Veronika Paulíčková, MUDr. 
Štěpánka Bálková, MUDr. Milan řezáč, 
MUDr. edgar Oganessian, Ph.D.

Volby na květnovém sněmu probíhaly v průběhu celé soboty. Na snímku (v první řadě) 
volební proces sledují ředitelka Kanceláře ČSK Bc. Silvia Ďuríková (vlevo), notářka 
JUDr. Iva Celnarová (druhá zleva), právní poradce ČSK Mgr. Jiří Slavík (vpravo).

Na květnovém sněmu byl viceprezidentem ČSK pro funkční období 2017 – 2021 
zvolen MUDr. Robert Houba, Ph.D., (vpravo). Jednu z prvních gratulací přijal 
od prezidenta- elekta doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. 
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Mluvčím volební komise byl 
MUDr. Jan Netolický, Ph.D. 

Dějištěm volebního 
sněmu byl moravský 
Mikulov, který dokáže 
okouzlit návštěvníky svojí 
malebností a duchem 
historie přítomným 
v srdci města snad na 
každém kroku.

Ostatní čtyři kandidáti se podle po-
čtu získaných platných hlasů stáva-
jí náhradníky pro případnou kooptaci 
do představenstva ČSK v tomto pořadí: 
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. 
Jiří Ševčík, MUDr. Veronika Kovář Ma-
tejová, MUDr. Rudolf Dušánek. 

ReVIZNí KOMISe ČSK
Na kandidátní listině do sedmičlenné 

revizní komise ČSK bylo po jejím uza-
vření zapsáno celkem 10 jmen. V prv-
ním kole voleb bylo zvoleno šest čle-
nů RK ČSK, o sedmém se rozhodovalo 
v druhém kole mezi dvěma kandidáty, 
kteří v prvním kole získali stejný počet 
hlasů.

Členy revizní komise ČSK na funkč-
ní období 2017 – 2021 byli zvoleni 
(v pořadí podle počtu získaných hla-
sů): MUDr. Michaela Kraus Kozum-
plíková, MUDr. Ivan Novický, MUDr. 
Olga Popelková, MUDr. Petr Mlejnek, 
MUDr. Jan Bjaček, MUDr. Lucie Tomo-
vá, MUDr. Jiří Jandl.

Ostatní tři kandidáti se podle počtu 
získaných platných hlasů stávají náhrad-
níky pro případnou kooptaci do revizní 
komise ČSK v tomto pořadí: MUDr. Pa-
vel Barták, MUDr. Hana Kratochvílová, 
MUDr. Jana Malíková.

ČeSTNá RADA ČSK
Na kandidátní listině do devítičlenné 

čestné rady ČSK bylo po jejím uzavře-
ní zapsáno celkem 10 jmen. V prvním 
kole voleb bylo zvoleno osm členů ČR 
ČSK, o devátém se rozhodovalo v dru-
hém kole mezi dvěma kandidáty, kteří 
v prvním kole získali stejný počet hla-
sů. I ve druhém kole však oba kandidá-
ti získali stejný počet hlasů, a proto dle 
volebního řádu rozhodl los.

Členy čestné rady ČSK na funkční ob-
dobí 2017 – 2021 byli zvoleni (v pořadí 
podle počtu získaných hlasů): MUDr. Li-
bor Liberda, prof. MUDr. Tibor Németh, 
DrSc., MUDr. Věra Bartáková, CSc., 
MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. Radek Peři-

na, MUDr. eduard Cimbura, CSc., MUDr. 
Hynek Hrnčíř, prof. MUDr. Jiří Mazánek, 
DrSc., MUDr. Jaromíra Banková.

Náhradníkem pro případnou koopta-
ci do čestné rady ČSK se stal MUDr. Pa-
vel Střihavka. 

NOVé FUNKČNí OBDOBí
O funkcích a orgánech ČSK na dal-

ší čtyři roky je tedy rozhodnuto. Pre-
zident doc. MUDr. Roman Šmucler, 
CSc., (zvolen v listopadu 2016), vice-
prezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., 
členové představenstva, revizní komise 
a čestné rady ČSK zahájí funkční obdo-
bí 2017 – 2021 dne 21. září 2017. 

Jak je patrné, k personální obměně do-
šlo ve všech třech centrálních orgánech 
Komory. V představenstvu ČSK bude pra-
covat 7 ze současných členů (včetně vi-
ceprezidenta) a 8 nových (včetně prezi-
denta), v revizní komisi ČSK 3 ze součas-
ných členů a 4 noví, v čestné radě ČSK 7 
ze současných členů a 2 noví. Nikdo z no-
vých členů těchto orgánů však není žádný 
neznámý začátečník. Všichni budou moci 
vycházet ze svých – a mnohdy bohatých – 
zkušeností, které doposud získali při práci 
ve svých OSK, ve sněmu ČSK nebo v ji-
ných centrálních orgánech Komory. 

Iva Žáková

Před každým kolem voleb členové sněmu stvrdili svým podpisem převzetí hlasovacího lístku (vlevo). A pak už 
zbývalo jen uvážlivě se rozhodnout, správně vyplnit hlasovací lístek, aby byl platný, a vhodit ho do zapečetěné 
volební urny. Tu bedlivě střežila členka volební komise MUDr. Alena Mitterová (vpravo).
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Z 67. JeDNáNí 
SNěMU ČSK
Sněm ČSK zasedal 
13. – 14. května 2017 v Mikulově 
a byl posledním pracovním 
jednáním členů sněmu v tomto 
funkčním období. Jejich 
důležitým posláním tedy bylo 
zvolit viceprezidenta a členy 
orgánů ČSK pro funkční období 
2017 – 2021 (viz reportáž z voleb 
na předchozí dvoustraně). Další 
program jarního rokování byl 
standardně věnován hodnocení 
uplynulého roku 2016 z hlediska 
činnosti a hospodaření Komory 
a rekapitulaci událostí od 
počátku letošního roku. 

ČINNOST KOMORy
Zprávu o činnosti Komory za rok 

2016 přednesl prezident ČSK MUDr. 
Pavel Chrz a podal v ní ucelený přehled 
toho, jak se Komora vyrovnala s úko-
ly stanovenými pro loňský rok. Na tu-
to zprávu navázaly informace o činnos-
ti ČSK od ledna 2017. 

Členové Komory jsou o všem důle-
žitém průběžně a detailně informováni 
na webových stránkách, v časopisu LKS 
a prostřednictvím předsedů OSK. Čle-
nům Komory, kteří poskytli e-mailovou 
adresu, jsou zasílány informační e-mai-
ly, rovněž jsou poskytovány telefonic-
ké konzultace a právní a ekonomická 
poradna. V následujícím přehledu pro-
to stručně zmiňujeme pouze to nejdů-
ležitější.

Dr. P. Chrz zrekapituloval jednotli-
vé aktivity Komory v tematických okru-
zích: provozování stomatologického 
zdravotnického zařízení, vzdělávání 
a stavovská činnost. Podrobně komen-
toval postup ČSK jak v oblasti úhrad 
zdravotní péče a smluvních vztahů se 
zdravotními pojišťovnami, tak v oblas-
ti legislativních změn. Připomněl vý-
sledky řady náročných a mnohdy dlou-
hodobých jednání, která Komora ved-
la nebo nadále vede se státní správou 
v zájmu svých členů a jejichž cílem 
je usnadnit zubním lékařům provozo-
vání jejich ordinací (např. problemati-
ka zpřísněných kontrol SÚKLu v zub-
ních ordinacích, TLD auditu a nového 
atomového zákona, evidence odpado-
vého hospodářství, klasifikace zdravot-

Prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz podal ve svých vystoupeních podrobný přehled o činnosti 
Komory. Květnové jednání sněmu bylo od vzniku Komory šedesáté sedmé v pořadí. A přesně 
tolika sněmů se dr. P. Chrz zúčastnil. Ani na jediném nechyběl! A protože toto byl pro něj 
poslední sněm ve funkci prezidenta ČSK, auditorium mu poděkovalo za jeho práci a osobní 
nasazení dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. 

Mikulovský sněm rozhodoval o řadě věcí a úkolů, které budou mít přesah do nového 
funkčního období. Názory prezidenta-elekta doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., 
proto byly pro členy sněmu důležité.

Hlasování k jednotlivým usnesením v průběhu celého dvoudenního jednání vždy 
předcházela bohatá a mnohdy obšírná diskuze. 
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nických prostředků používaných v zub-
ních ordinacích, uvádění DIČ u fyzic-
kých osob při obchodním styku, pomoc 
zubním lékařům – provozovatelům 
zubních laboratoří při splnění ohlašo-
vací povinnosti atd.).

V oblasti vzdělávání je bezesporu nej-
důležitějším úspěchem vytvoření nové-
ho řádu celoživotního vzdělávání (ŘCV), 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2017. Nyní 
Komora průběžně pracuje na detailech 
a opatřeních představenstva nutných 
k implementaci ŘCV do praxe. 

V oblasti stavovské činnosti dr. P. Chrz 
připomněl loňské 25. výročí založení 
ČSK, jehož oslavy se uskutečnily v rámci 
kongresu Pražské dentální dny v Obec-
ním domě. Celkově PDD 2016 patřily 
podle hodnocení účastníků k nejzda-
řilejším v historii tohoto kongresu, a to 
jak po odborné, tak společenské strán-
ce. Splněn byl také jeden z významných 
a nelehkých úkolů, kterým byla tvorba 

nových webových stránek ČSK. Spuště-
ny byly na podzim 2016 a v současnosti 
jsou dle ohlasů a připomínek uživatelů 
průběžně upravovány a aktualizovány. 
Jako bezesporu úspěšný a efektivní se 
ukázal projekt Administrativa pro disci-
plinární řízení (ADŘ), který byl uveden 
do provozu v květnu 2016. 

Další zprávy o činnosti za r. 2016 
a za období od 1. 1. 2017 přednesli za 
RK ČSK její předsedkyně MUDr. Mi-
cha ela Kraus Kozumplíková a za ČR ČSK 
její předseda MUDr. Libor Liberda. Po-
drobná statistika stížností podaných na 
zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK 
za rok 2016 (viz www.dent.cz, O nás/
Ročenky). 

Nejvíce stížností se stejně jako 
v předchozích letech týkalo odborného 
pochybení (především protetika), dále 
etického pochybení (jednání s pacien-
tem) a neplnění povinností člena ČSK. 
V Kanceláři ČSK bylo v roce 2016 zod-
povězeno 692 telefonických, e-mailo-
vých či písemných dotazů pacientů. 
Díky těmto kontaktům s pacienty šet-
ří Komora čas zubním lékařům a v ně-
kterých případech vysvětlením situace 
předejde podání stížnosti. Jak RK ČSK, 
tak ČR ČSK se shodly na tom, že vel-
kým problémem při projednávání jed-
notlivých případů zůstává nedostatečná 
a špatně zpracovaná zdravotnická do-
kumentace. Na základě těchto zkuše-
ností byl zpracován článek týkající se 
minimálního obsahu zdravotnické do-
kumentace, který zveřejňujeme v tom-
to LKS na str. S71–S73. 

Revizní komise ČSK část své zprávy 
věnovala podrobnému hodnocení pro-
jektu Administrativa pro disciplinární 
řízení po prvním roce jeho provozu. To-
to hodnocení prezentoval člen RK ČSK 
MUDr. Richard Klail.

HOSPODAřeNí KOMORy 
V ROCe 2016

Se zprávou o hospodaření ČSK v ro-
ce 2016, kterou členové sněmu obdr-
želi k prostudování v dostatečném ča-
sovém předstihu, sněm seznámil hospo-
dář ČSK MUDr. Milan řezáč. Informo-
val o plnění rozpočtu centra ČSK v pří-
jmové a výdajové stránce podle jednot-
livých rozpočtových kapitol. Celkové 
náklady ČSK byly čerpány na 96,25 %, 
celkové příjmy poprvé překročily plán 
a byly splněny na 103,58 %. Sněmu byl 
předložen podrobný rozpis výpočtu da-
ňového základu a hospodářského vý-
sledku ČSK (včetně OSK), který byl 
stejně jako v předchozích letech klad-
ný. K hospodaření Komory za uplynulý 
rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový 
výbor, tak revizní komise ČSK. 

AKCe KLAPAČKA
Součástí programu sněmu bylo pro-

jednání a schválení dalšího postupu ak-
ce Klapačka. Tuto kampaň „zubařské 
neposlušnosti“ zahájila ČSK v listopa-
du loňského roku, kdy rozeslala všem 
kompetentním orgánům malý balíček 
s klapačkou na klíček a dopisem, ve 
kterém opět upozornila na dlouhodo-
bě neudržitelnou situaci ve financování 
zubní péče. 

Členové představenstva předložili 
sněmu materiál s návrhy dalších kroků 
kampaně, které vycházely z výsledků 
dotazníkové šetření na konci loňského 
roku. Po široké diskuzi k návrhu sněm 
další postup akce Klapačka schválil. 

Součástí následujících kroků je pří-
prava motivačního plakátu a videa do 
čekáren a informačního letáku k rozdá-
vání pacientům. I nadále bude pokra-
čovat komunikace ČSK s médii se zá-
měrem vysvětlit veřejnosti, že zubní lé-

Stejně jako v předchozích letech byl 
i v roce 2016 hospodářský výsledek 
Komory kladný. Detailní zprávu o tom 
sněmu předložil hospodář ČSK 
MUDr. Milan Řezáč.

Člen revizní komise ČSK MUDr. Richard Klail (vlevo) připravil zajímavou prezentaci, v níž zhodnotil nesporný přínos projektu 
Administrativa pro disciplinární řízení po prvním roce jeho provozu. O činnosti čestné rady ČSK informoval její předseda  
MUDr. Libor Liberda (uprostřed). Se zprávou o činnosti revizní komise ČSK seznámila sněm předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela 
Kraus Kozumplíková (vpravo).
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kaři mají zájem poskytnout svým paci-
entům tu nejlepší péči, kterou však sou-
časný český systém veřejných financí 
není schopen uhradit. Cílem kampaně 
je zabránit tomu, aby pacienti skončili 
s klapačkou, a proto je nezbytné, aby se 
politická reprezentace a zdravotní po-
jišťovny začaly konečně vážně zabývat 
změnou ve financování českého zdra-
votnictví. A k tomu mohou informova-
ní pacienti před nadcházejícími volba-
mi významně přispět.

Z DALŠíHO JeDNáNí SNěMU
●● Dohodovací řízení o cenách na rok 

2018. Na základě informací dr. P. Chr-
ze o dosavadním průběhu dohodova-
cího řízení sněm jednal o doporuče-
ní pro Zubohrad, jakým způsobem má 
vést jednání o cenách pro r. 2018. Před-

mětem diskuze byla především otáz-
ka alternativy amalgámové výplně, je-
jíž používání bude od 1. 7. 2018 zaká-
záno u dětí do 15 let, těhotných a kojí-
cích žen. Na základě odborných jedná-
ní v rámci Komory je jako náhradní ma-
teriál pro ošetření plně hrazené ze zdra-
votního pojištění navržen skloionomer-
ní chemicky tuhnoucí cement. Konečné 
doporučení pro Zubohrad, které pod-
pořila většina členů sněmu, je uvedeno 
v usnesení (viz str. 139).
●● Novely řádů ČSK. Sněm projednal 

předložené návrhy a schválil dvě nove-
ly řádů (viz usnesení na str. 139). Prv-
ní novela se týká vzniku postu expre-
zidenta Komory (jeho činnosti a práv) 
a promítá se do stanov a jednacího řádu 
ČSK. Druhá novela se týká volebního 
řádu a podle ní bude mít OSK Pra ha 4 – 

vzhledem k vysokému počtu členů – ve 
sněmu ČSK nově o jednoho zástupce 
více, tedy celkem za tuto oblast budou 
voleni dva členové sněmu ČSK (obdob-
ně jako tomu již je v případě velkých  
oblastí, tedy OSK Ostrava a OSK Brno). 
●● Problematika OSK. Celkem ve dva-

ceti oblastních komorách nebylo mož-
né schválit rozpočet OSK na rok 2017, 
protože oblastní sněmy nebyly usnáše-
níschopné. Počet těchto OSK stále stou-
pá – bylo jich 12 v r. 2014, 18 v r. 2015, 
19 v r. 2016 a nyní 20. Zástupci těchto 
oblastí předložili návrhy rozpočtů sně-
mu ČSK a požádali jej o schválení (viz 
str. 139, usnesení sněmu).

Iva Žáková

K projednávaným tématům zazněly desítky diskuzních příspěvků. Někdy čistě věcných, jindy s větším záběrem možných souvislostí, aby 
byla daná problematika uvážena opravdu ze všech úhlů pohledu. Na horních fotografiích jsou vlevo MUDr. David Kotrys z OSK Prostějov 
a vpravo MUDr. Lucie Tomová z OSK Břeclav během debaty k dalšímu postupu v rámci akce Klapačka. K velkým tématům patřila 
činnost na oblastech a stále nepříjemnější problém s (ne)účastí zubních lékařů na sněmech OSK. Na dolních snímcích jsou u mikrofonu 
MUDr. Martin Res z OSK Praha 10 (vlevo) a MUDr. Jan Dražan (vpravo) z OSK Kladno.
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●● Návrh: Sněm schvaluje program 67. jednání sněmu ČSK 
ve znění navrženém představenstvem, tj. v I. bloku jednání 
přesun bodu Kooptace MUDr. Jiřího Ševčíka před volbu volební 
komise a doplnění III. bloku jednání o bod Stanovisko sněmu 
k vyjednávání o úhradách na rok 2018, který bude zařazen před 
Usnesení – akce Klapačka.
USN/2017/05/001: Přítomno: 81; Pro – 77; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm potvrzuje kooptaci MUDr. Jiřího Ševčíka 

do představenstva ČSK.
USN/2017/05/002: Přítomno: 81; Pro – 80; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude sedmičlenná 

a bude volena aklamací současným hlasováním o všech 
kandidátech.
USN/2017/05/003: Přítomno: 81; Pro – 78; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu viceprezidenta 

ČSK, představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK 
pro funkční období 2017–2021 ve složení: MUDr. Jan Netolický, 
Ph.D., MUDr. Ivo Bouchal, MUDr. Jindřich Handl, MUDr. Pavel 
Havrlant, MUDr. Petr Jandl ml., MUDr. Alena Mitterová a MUDr. 
Otakar Skála.
USN/2017/05/004: Přítomno: 81; Pro – 76; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2016 

a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2017 
přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2017/05/005: Přítomno: 82; Pro – 79; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje pravidla vystoupení kandidátů pro volby 

do orgánů České stomatologické komory pro funkční období 
2017–2021 takto:
a) pořadí kandidátských projevů se pro volbu viceprezidenta ČSK 
určuje losem a pro volbu představenstva ČSK, revizní komise ČSK 
a čestné rady ČSK abecedním pořadím příjmení kandidátů;
b) trvání kandidátského projevu pro volbu viceprezidenta ČSK je 
nejvýše 10 minut, pro volbu členů představenstva ČSK, revizní 
komise ČSK a čestné rady ČSK je nejvýše 2 minuty;
c) diskuze s kandidáty pro volbu viceprezidenta ČSK následuje 
až po skončení všech kandidátských projevů kandidátů pro volbu 
viceprezidenta ČSK. Diskuze s kandidáty pro volbu dalších orgánů 
ČSK následuje až po skončení všech kandidátských projevů. 
V rámci diskuze platí pravidla pro jednání sněmu dle jednacího 
řádu, dotazy lze směřovat na kteréhokoliv kandidáta (stejný dotaz 
lze položit i více kandidátům, nikoliv však všem kandidátům 
najednou), počet dotazů a délka diskuze nejsou omezeny, každý 
kandidát má na odpověď 1 minutu, dotazy mezi kandidáty 
navzájem se nepřipouštějí;
d) los zajišťuje, slovo ke kandidátským projevům uděluje a po 
vypršení vymezeného času odnímá a diskuzi řídí a v jejím rámci 
slovo uděluje a odnímá mluvčí volební komise.
USN/2017/05/006: Přítomno: 82; Pro – 77; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK 

za rok 2016 a zprávu za období od 1. 1. 2017 přednesenou 
MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2017/05/007: Přítomno: 82; Pro – 76; Proti – 1.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK 

za rok 2016 a zprávu za období od 1. 1. 2017 přednesenou 
MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2017/05/008: Přítomno: 82; Pro – 78; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.

●● Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2016 
přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Milanem Řezáčem.
USN/2017/05/009: Přítomno: 82; Pro – 76; Proti – 1.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje pozměňující návrh předložený 

legislativním výborem sněmu ČSK k navržené novele Řádu ČSK 
č. 1/2017 ze dne 14. 5. 2017, kterým se mění řád ČSK č. 1/2009, 
stanovy, a řád ČSK č. 1/2009, jednací řád. 
USN/2017/05/010: Přítomno: 83; Pro – 73; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje Řád ČSK č. 1/2017 ze dne 14. 5. 2017, 

kterým se mění řád ČSK č. 1/2009, stanovy, a řád ČSK č. 1/2009, 
jednací řád. 
USN/2017/05/011: Přítomno: 83; Pro – 74; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje Řád ČSK č. 2/2017 ze dne 14. 5. 2017, 

kterým se mění řád ČSK č. 1/2009, volební řád. 
USN/2017/05/012: Přítomno: 83; Pro – 77; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje navržený další postup akce Klapačka.

USN/2017/05/013: Přítomno: 83; Pro – 74; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí informaci Zubohradu o stavu 

vyjednávání v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu, výši 
úhrad z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních 
pro rok 2018 a konstatuje, že návrh nového textu kódu 00918 
(ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen 
– stálý zub) a kódu 00922 (ošetření zubního kazu – dočasný zub) 
hodnotí jako odpovídající a navrženou výši úhrady jako přijatelný 
kompromis.
USN/2017/05/014: Přítomno: 83; Pro – 63; Proti – 3.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na 

rok 2017 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich 
schválení bude hlasováno dohromady. 
USN/2017/05/015: Přítomno: 83; Pro – 66; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2017, 

které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly 
usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na 
jednání. Návrhy rozpočtů předložili: za OSK Brno MUDr. Radek 
Peřina, za OSK Břeclav MUDr. Lucie Tomová, za OSK Hradec 
Králové MUDr. Vít Hrubecký, za OSK Jičín MUDr. Vratislav 
Čermák, za OSK Jindřichův Hradec MUDr. Ivo Bouchal, za 
OSK Karlovy Vary MUDr. Tomáš Odvody, za OSK Karviná 
MUDr. Karin Maďová, za OSK Litomyšl MUDr. Stanislav Adamec, 
za OSK Olomouc MUDr. Vlastimil Bistrý, za OSK Pardubice 
MUDr. Jiří Prokopec, za OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D., 
za OSK Praha 1 MUDr. Štěpánka Bálková, za OSK Praha 4 
MUDr. Karel Konopka, za OSK Praha 5 MUDr. Zdeněk Kovář, 
za OSK Praha 6 MUDr. Jakub Jelínek, za OSK Praha 8 MUDr. Jan 
Černý, za OSK Praha 10 MUDr. Martin Res, za OSK Prostějov 
MUDr. David Kotrys, za OSK Ústí nad Labem MUDr. Pavel Šoltész 
a za OSK Zlín MUDr. Petr Drbal. 
USN/2017/05/016: Přítomno: 83; Pro – 61; Proti – 0.  
Návrh byl přijat.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb viceprezidenta, členů 
představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK na 
funkční období 2017 – 2021, která je součástí Zprávy návrhové 
komise, je v plném znění zveřejněna na www. dent.cz  
(Aktuality, z 16. 5. 2017).

ZPRáVA NáVRHOVé KOMISe O USNeSeNíCH 
PřIJATýCH NA 67. JeDNáNí SNěMU ČSK 
(MIKULOV, 13.–14. 5. 2017)
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odborné sdělení

O AUTOROVI

CHIRURGICKá LéČBA PeRZISTUJíCí MAKROCHeILIe 
U PACIeNTA S GRANULOMATóZNí CHeILITIDOU

Kazuistika

MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., (*1980) 
absolvoval studium oboru stomatologie na LF UK 
v Plzni v r. 2004, v r. 2007 pak obor všeobecné 
lékařství na téže fakultě. Od r. 2007 je zaměstnán 
jako odborný asistent Stomatologické kliniky LF UK 
a FN v Plzni, nejdříve na ambulanci ústní chirurgie, 
poté na oddělení ÚČOCH, kde pracuje doposud. 
Atestaci v oboru orální a maxilofaciální chirurgie složil 
v r. 2015. V r. 2016 ukončil doktorandské studium 
z oboru patologie na LF UK v Plzni. Odborně se 
zajímá o onkologická onemocnění orofaciální oblasti 
a problematiku patologických stavů čelistních kostí.

Kontakt: hauerl@fnplzen.cz
 Oddělení ÚČOCH
 Stomatologická klinika
 LF UK a FN Plzeň
 Alej Svobody 80
 304 60  Plzeň

Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta, Jiří Genčur
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

SOUHRN: Autoři v předkládané kazuistice popisují případ paci-
enta s pokročilou, několik let trvající granulomatózní cheilitidou 
s dominantním postižením dolního rtu. Primární konzervativní 
terapie intralezionálními kortikosteroidy měla na regresi makro-
cheilie jen minimální efekt a pacient tak byl následně úspěšně 
léčen pomocí redukční cheiloplastiky. Současné možnosti tera-
pie tohoto méně častého onemocnění jsou diskutovány. 
Klíčová slova: granulomatózní cheilitida, orofaciální granulo-
matóza, Melkerssonův-Rosenthalův syndrom, makrocheilie.

SURGICAL TReATMeNT OF PeRSISTeNT MACROCHeILIA 
IN PATIeNT wITH GRANULOMATOUS CHeILITIS
Case report

SUMMARy: The authors present a case report of a patient with 
advanced granulomatous cheilitis lasting for several years. 
Macrocheilia of the lower lip was the main manifestation of 
the disease. The primary conservative therapy with intralesio-
nal corticosteroids had only minimal effect on regression of lip 
swelling and the patient was subsequently successfully treated 
with reduction cheiloplasty. Current options for the treatment 
of this uncommon disease are discussed.
Key words: granulomatous cheilitis, orofacial granulomatosis, 
Melkersson-Rosenthal syndrome, macrocheilia.

Hauer L, Hrušák D, Hostička L, Andrle P, Jambura J, Pošta P, 
Genčur J. Chirurgická léčba perzistující makrocheilie 
u pacienta s granulomatózní cheilitidou.
LKS, 2017, 27(6): 140 – 143

ÚVOD
Orofaciální granulomatóza je méně časté idiopatické one-

mocnění obličeje a dutiny ústní, které se projevuje rekurent-
ním až perzistujícím zbytněním měkkých tkání vznikajícím na 
podkladě chronického granulomatózního zánětu neznámého 
původu (1, 2). V případě současného výskytu lingua plicata 
a přechodné periferní parézy lícního nervu je tato triáda kli-
nických příznaků označována jako Melkerssonův-Rosentha-
lův syndrom. Izolované postižení rtu bývá také nazýváno Mie-
scherovou granulomatózní cheilitidou, která je někdy pova-
žována za monosymptomatickou formu tohoto syndromu (1, 
2). Podobné až identické patologické změny v orofaciální ob-
lasti vznikají i jako projev a mnohdy i první příznak řady sys-
témových onemocnění, především Crohnovy choroby nebo 
sarkoidózy, které je vždy nutné vyloučit (1, 2, 3). Orofaciální 
granulomatóza postihuje jedince různého věku, rasy i pohlaví 
(1). Etiopatogeneticky se uvažuje o alergických, genetických 
nebo infekčních či parainfekčních vlivech (3, 4).

Typickým projevem jsou ataky náhle vzniklého zbytnění 
měkkých tkání obličeje a dutiny ústní, které zpočátku, větši-
nou v řádu hodin až dní, kompletně odezní. Někteří autoři 
popisují v této akutní fázi i bolestivost (2). Postupně se může 
stupňovat frekvence atak i délka jejich trvání, až se zbytnění 
v důsledku fibrotizujícího lymfedému stává trvalým (1, 2, 4). 
Při nejčastějším postižení rtů tak vzniká esteticky rušivá defor-
mita způsobená nejen zvětšením objemu rtu, ale i jeho ever-
zí s expozicí retní sliznice. Labiální inkontinence pak může 
způsobovat funkční problémy při mluvení a příjmu stravy ne-
bo obtěžuje pacienta nekontrolovaným únikem sliny z úst (4).  

Diferenciálně diagnosticky je třeba na základě anamézy, 
klinického a laboratorního vyšetření a s využitím zobrazova-
cích metod vyloučit ostatní příčiny makrocheilie, jako jsou 
odontogenní a neodontogenní infekce, jiné granulomatózní 
záněty (tuberkulóza, systémové mykózy, reakce kolem cizího 
tělesa aj.), angioedém (heriditární, získaný, při léčbě ACE in-
hibitory, alergický), lymfedém, myxedém, amyloidózu, vasku-
lární malformace, nádory aj.

Diagnóza orofaciální granulomatózy je potvrzena histopa-
tologickým vyšetřením postižené tkáně, které prokazuje ne-
kaseifikující epiteloidní granulomy (variabilně obsahující ob-
rovské mnohojaderné buňky), perivaskulární mononukleár-
ní zánětlivý infiltrát, dilataci lymfatických cév s lymfostázou 
a lymfedémem (2, 4, 5). Někdy mohou být granulomy přítom-
ny i intraluminárně v lymfatických cévách. U dlouhotrvajících 
lézí může být přítomná i fibróza. V závislosti na stádiu one-
mocnění však nemusí být všechny tyto změny plně vyjádřeny 
a v těchto případech je pak diagnóza stanovena na základě 
korelace anamnézy a klinických příznaků s histopatologickým 
nálezem (4, 5).
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Vzhledem k nízké incidenci a nejasné etiopatogenezi těch-
to lézí neexistuje žádný terapeutický standard. Léčba je tak 
pouze empirická, a to jak konzervativní, tak chirurgická ne-
bo kombinovaná s různou publikovanou úspěšností u jednot-
livých metod. Prognóza je nejistá, vždy s možným rizikem 
vzniku recidiv (6).

Autoři prezentují případ pacienta s granulomatózní cheili-
tidou, který byl po prvotní minimálně efektivní konzervativní 
terapii úspěšně léčen redukční cheiloplastikou. 

VLASTNí POZOROVáNí
Na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Plzni byl plas-

tickým chirurgem doporučen 44letý muž s žádostí o terapii 
granulomatózní cheilitidy dolního rtu. Tato diagnóza byla sta-
novena dermatologem na základě klinických projevů one-
mocnění a výsledků histopatologického vyšetření z probator-
ní bi opsie. 

Jednalo se o celkově zdravého muže, neužívajícího žádné 
léky, alergická anamnéza byla taktéž negativní. Pacient před 
6 lety pozoroval náhle vzniklé zbytnění dolního rtu, které po 
několika dnech jen částečně regredovalo. Poté v atakách po-
stupně docházelo ke zvětšování retního objemu, čímž vznikla 
výrazná esteticky rušivá deformita obličeje. V posledních dvou 
letech byl pak stav již stacionární. Podobné, i když podstatně 
mírnější změny se ve stejném čase objevily také na horním 
rtu. V průběhu onemocnění nikdy nevznikla periferní paréza 
lícního nervu. Přestože nemocný pravidelně navštěvoval své-
ho zubního lékaře, vzniklý patologický stav nebyl nijak řešen.

Klinickým vyšetřením jsme zjistili výrazně zvětšený a čás-
tečně evertovaný dolní ret, který byl pohmatově tužší, ale bez 
rezistencí. Retní červeň byla bledá, sliznice a kůže měly fy-
ziologický vzhled. Horní ret se jevil taktéž mírně zvětšený 
(obr. 1). Sliznice dutiny ústní byly bez patologického nálezu. 
Pacient měl obě čelisti bezzubé a užíval celkové snímatelné 
náhrady. Na jazyku jsme zaznamenali velmi diskrétní změny 
charakteru lingua plicata a lingua geographica (obr. 2). Krční 
lymfatické uzliny nebyly hmatné. 

Klinický nález a anamnéza tak potvrzovaly diagnózu gra-
nulomatózní cheilitidy. Případnou Crohnovu chorobu jsme 
i vzhledem k věku nemocného vyloučili pouze anamnestic-
kým dotazem na symptomy této nemoci. Ani laboratorní 
vyšetření neukazovalo na přítomnost eventuálního malab-
sorpč ního syndromu. Podobně jsme postupovali také při vy-
loučení sarkoidózy, kdy jsme navíc nechali zhotovit rentgen 
plic s výsledným fyziologickým nálezem.

I přes určitou skepsi ohledně účinku konzervativní terapie 
intralezionálními kortikosteroidy u takto pokročilé a dlouhotr-
vající léze jsme primárně zahájili léčbu betametazonem inji-
kovaným do obou rtů (betamethasoni natrii phosphas 2,63 mg 
a betamethasoni dipropionas 6,43 mg/1 ml). Dávka 1 ml be-
tametazonu s 0,3 ml 1% trimekainu do dolního rtu a 0,5 ml 
betametazonu s 0,3 ml 1% trimekainu do horního rtu byla 
aplikována ze tří vpichů na jeden ret. Celá terapie zahrnovala 
celkem čtyři takovéto aplikace depotních kortikoidů ve dvou-
týdenních intervalech mezi jednotlivými dávkami. Výsledky 
jsme vyhodnotili za jeden měsíc po skončení konzervativní 
terapie s konstatováním, že léčba měla pouze minimální efekt 
na regresi otoků obou rtů (obr. 3). 

Chirurgický výkon ke zmenšení velikosti dolního rtu, kte-
rý pacient zpočátku odmítal, jsme nakonec provedli 10 týd-
nů od poslední aplikace kortikosteroidů. Zvolili jsme redukční 
cheiloplastiku dle Conwaye v lokální anestezii za krátkodobé 
hospitalizace (obr. 4 – 8). Jako antibiotická profylaxe byl paci-
entovi před výkonem jednorázově podán 1 g ampicilinu intra-
muskulárně. Perioperačně nemocný užíval 8 mg dexametha-
zonu intramuskulárně po 12 hodinách jako antiedematózní 
terapii a také další symptomatickou léčbu (ledování, analge-
tika aj.). 

Hojení proběhlo nekomplikovaně a po jednom týdnu jsme 
odstranili suturu rány. Histologicky bylo prokázáno subepiteli-
ální edematózní prosáknutí tkání, četná dilatovaná vaskulární 
lumen včetně lymfatických cév, řídké perivaskulární lymfocy-

Obr. 1: Klinický nález. Makrocheilie 
s everzí dolního rtu, bledá retní červeň 
a mírně zvětšený i horní ret. 

Obr. 2: Klinický nález. Diskrétní změny 
na jazyku charakteru lingua plicata 
a lingua geographica.

Obr. 3: Stav 1 měsíc po konzervativní 
terapii intralezionálními injekcemi 
betametazonu. Minimální regrese 
zbytnění obou rtů. 

Obr. 4: Princip redukční cheiloplastiky dle Conwaye. 
Převzato a upraveno dle (4). 
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tární infiltráty a místy fibrotizace. Nález byl ale bez přítom-
nosti granulomů.  

I když po operaci došlo ke zmenšení objemu dolního rtu, 
v jeho centrální části stále přetrvávala ventrální prominence, 
která ale postupně regredovala v průběhu několika týdnů. Po-
té byl stav již stacionární a pacient byl s výsledkem operace 
spokojen. Během dispenzarizace ani po 19 měsících nedošlo 
k recidivě onemocnění (obr. 9, 10).  

DISKUZe
Terapie orofacialní granulomatózy je obtížná, s variabilním 

efektem u jednotlivých léčebných modalit. V určitých přípa-
dech lze dosáhnout remise onemocnění odstraněním chronic-
kých zánětlivých ložisek v čelistech nebo i eliminací někte-
rých možných alergenů (např. dieta bez benzoátů a skořice 
nebo odstranění zubních amalgámových výplní) (1, 7). V sou-
časnosti je základem léčby především farmakologická terapie. 
K redukci zbytnění měkkých tkání je užívána řada léků: kor-
tikosteroidy, klofazimin, antibiotika (minocyklin, roxithromy-
cin, metronidazol), infliximab, thalidomid, metotrexát, estery 
kyseliny fumarové a tranilast (8). 

Kortikosteroidy se používají jak systémově, tak i topicky ne-
bo intralezionálně. Intralezionální podání kortikoidů je v sou-
časnosti pravděpodobně nejvíce užívaný, relativně úspěšný 

a předvídatelný způsob léčby. Dávka 10 až 20 mg triamcino-
lonu na jeden ret se aplikuje většinou třikrát, v intervalu je-
den týden až jeden měsíc mezi injekcemi, i když existují i ji-
né protokoly (6, 8). Podle jedné z recentních prací by léčebná 
odpověď na intralezionální injekce triamcinolonu neměla být 
závislá na předchozí délce trvání či závažnosti onemocnění 
a dostavuje se za 2 až 4 týdny po ukončení terapeutického 
cyklu (9). Remise po této léčbě bývá často dlouhodobá. Při re-
cidivě pak lze využít další cyklus totožné terapie, u něhož bý-
vá popisována i podobná úspěšnost. 

V našem případě jsme místo triamcinolonu léčili pacien-
ta betametazonem, a to z důvodu neexistující lékové formy 
triamcinolonu k danému způsobu použití v České republice 
(pouze pro dermální, nazální, intrasynoviální, intra- či peri-
ar tikulární podání). Námi aplikovaný přípravek betametazonu 
je kombinací dobře rozpustné sodné soli betamethazon-fos-
fátu, s rychlým vstřebáváním a účinkem, s málo rozpustnou 
krystalickou suspenzí betamethazon-dipropionátu, který tvo-
ří rezervu pro postupnou absorpci účinné látky. Účinek beta-
methazon-dipropionátu je dlouhodobý, trvající přibližně 3 až 
4 týdny (10). Po injikování tohto léku bývá někdy popisová-
na zvýšená bolestivost v místě aplikace, proto se doporučuje 
smísení přípravku s lokálním anestetikem bez obsahu parabe-
nů či fenolu (10).

Obr. 5: Redukční cheiloplastika dle Conwaye. Rozsah excize 
ve sliznici – pohled shora.

Obr. 7: Redukční cheiloplastika dle Conwaye. Stav po excizi 
patologicky změněné tkáně.

Obr. 6: Redukční cheiloplastika dle Conwaye. Rozsah excize ve 
sliznici – pohled zpředu.

Obr. 8: Redukční cheiloplastika dle Conwaye. Způsob sutury.
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Přestože zatím neexistuje žádný standardizovaný léčebný 
protokol, panuje obecná shoda, že chirurgická terapie by mě-
la být indikována jen u těžkých případů refrakterních na kon-
zervativní terapii s výraznou permanentní deformitou rtů způ-
sobující funkční a estetické obtíže (4, 8, 11). Redukční chei-
loplastiky by měly být navíc prováděny jen u pacientů ve sta-
bilní, neaktivní fázi onemocnění s délkou trvání minimálně 
8 až 12 měsíců (4). Jinak pravděpodobně hrozí vysoké riziko 
recidiv. 

Využívá se především operační technika popsaná v roce 
1938 Conwayem, při níž se z horizontální excize ve tvaru srp-
ku odstraňuje sliznice a submukózní hypertrofická fibro-glan-
dulární tkáň, ve většině případů při současném šetření muscu-
lus orbicularis oris. Ventrální slizniční incize je vedena přibliž-
ně 1,5 cm dorzálně za hranicí retní červeně a kůže s laterální 
extenzí do tvářové sliznice do vzdálenosti cca 1 až 2 cm jako 

prevence jizvení v oblasti ústních koutků (4). Mnohdy je ob-
tížné odhadnout potřebnou šíři excize a tím i množství patolo-
gicky změněné tkáně, které je nutné odstranit. Velikost excize 
závisí na rozsahu postižení, vždy je nutné respektovat syme-
trii a proporce rtu i vzhledem k protilehlé straně a zajistit či 
zachovat orální kontinenci (mimo jiné co největším šetřením 
senzitivní inervace). Následnou primární suturou pak dochází 
díky orální rotaci i ke korekci retní everze (6). U velmi pokro-
čilých lézí lze výkon doplnit, většinou v druhé době, o klíno-
vitou excizi/e ve střední čáře v plné tloušťce rtu (4).

ZáVěR
U pacientů s těžkými projevy granulomatózní cheilitidy, kte-

ré jsou refrakterní na konzervativní léčbu, může chirurgická 
terapie v podobě redukční cheiloplastiky zajistit dobré dlou-
hodobé funkční i estetické výsledky. 
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Obr. 9: Stav 19 měsíců po chirurgické terapii – pohled zpředu. Obr. 10: Stav 19 měsíců po chirurgické terapii – pohled ze strany.
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reklamní prezentace

ReNTGeNOVá TeCHNIKA  
OD JeDNIČKy NA TRHU

Společnost CAMOSCI – Imaging & Innovation se od svého založení specializuje 
na zobrazovací technologie. Sledovat vývoj a připravit pro zákazníky v daný 
okamžik to nejmodernější řešení vyžaduje znalosti a zkušenosti. Přinášíme 
rozhovor se zakladatelem společnosti panem Adamem Švrčinou. 

Co tvoří základ vaší nabídky?
Intraorální, panoramatické a 3D rent-

geny. Víme, že nás ostatní firmy sledu-
jí, a proto je naše zodpovědnost za no-
vé technologie vysoká. Máme znalos-
ti a zkušenosti s propojením různých 
technologií a ty dále rozvíjíme. Víme, 
že zákazník často očekává bezchybnou 
funkci i velmi komplexních systémů. 

Jak zajišťujete, že máte v daný 
moment právě ty nejmodernější 
technologie?

Osobně se angažuji při konzultacích 
při vývoji zobrazovacích systémů v růz-
ných světových společnostech, a pro-
to víme, kdy je ten správný čas danou 
technologii představit a uvést na náš trh. 
Shodou okolností na vaši otázku odpo-
vídám právě ze San Francisca, z jedné 
z takovýchto pracovních cest. Tím, že 
máme na trhu vedoucí postavení, které-
ho jsme dosáhli naší vlastní pílí a akti-
vitou, nám výrobci poskytují exkluzivní 
podmínky a podporu. 

Chystáte nějaký zajímavý 
vývojový projekt?

Ano, děje se toho spousta. Velký po-
tenciál nabízejí tzv. „Big data“, která, 
pokud se chytře využijí, mohou posu-
nout diagnostické možnosti zobrazova-
cích lékařských technologií o pořádný 
kus dopředu. Tedy pokud tyto řádky čte 
některý z představitelů univerzit a lékař-
ských fakult, tak nechť se se mnou spo-
jí a možná spolu vytvoříme produkt, ze 
kterého budou profitovat lékaři na ce-
lém světě. 

Zpátky do české ordinace… 
Jistě pro české i slovenské stomatolo-

gy máme k dispozici integrovaný sys-
tém datově propojující ordinaci a zubní 
laboratoř, tak aby bylo možné efektiv-
ní sdílení intraorálních datasetů a sledo-
vání zakázek. Pro ty, kteří pořizují 3D 
RTG, máme k dispozici naprosto špič-
kové možnosti sdílení a vizualizace dat 
včetně propojení s holografickým systé-
mem Hololens a systémem pro 3D tisk. 

Víme, že máme zcela unikátní techno-
logii, která ve spojení se špičkovými 
CBCT systémy z našeho portfolia udělá 
díru do světa a čeští lékaři budou jako 
jedni z prvních, kteří ji budou mít k dis-
pozici. 

Takže vaši zákazníci mají  
o moderní technologie 
skutečně postaráno.

Ano, a nejen to. Připravili jsme i pří-
zemnější obsah naší nabídky. Pracu-
jeme na e-shopu s RTG příslušen-
stvím, provozujeme informační stránky 
CA MOSCI iNews, pracujeme na nové 
verzi portálu 3Dinfo.cz a samozřejmě 
realizujeme kurzy pro práci s mikrosko-
py a nové povinné kurzy.

Myslíte kurzy pro tzv. registranty, 
které musí absolvovat každý 
dle nového atomového zákona 
č. 263/2016 Sb.?

Ano, každý sice úplně ne, ale to se 
dozvíte na webu iNews a nebo rovnou 

na stránkách pro registraci na školení, 
která pořádáme v Praze, Českých Budě-
jovicích, Olomouci, Ostravě a Hradci 
Králové. Tyto stránky jsou 
www.ceducation.cz.

Adam Švrčina
zakladatel a jednatel
společnosti CAMOSCI
Imaging & Innovation
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

VýZVA LKS:  
PřISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA 

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

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

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

 Redakce a redakční rada LKS

Radovan Žižka1), Jan Mutňanský2), Jiří Šedý3, 4)

1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Privátní stomatologická praxe, Olomouc
3) Ústav normální anatomie, Univerzita Palackého, Olomouc
4) Privátní stomatologická praxe, Praha

Obr. 1: Intraorální 
rentgenový snímek 
zubu 11. Stav před 
zhotovením fixního 
můstku.

Obr. 2: Intraorální 
rentgenový snímek 
zubu 11. Stav po 
opakovaných resekcích 
kořenových hrotů.

TeST 18
Na konziliární vyšetření se dosta-

vil 35letý pacient se žádostí od svého 
praktického zubního lékaře o zhod-
nocení možnosti mikrochirurgického 
retrográdního endodontického ošet-
ření středního řezáku vpravo nahoře 
(zub 11). 

Před čtyřmi lety byl zhotoven me-
talokeramický fixní můstek v rozsahu 
zubů 12–22. Zub 11 byl tou dobou 
plně asymptomatický, bez přítom-
nosti periapikálního nálezu a s roz-
sáhlou kořenovou nástavbou. Pacient 
byl poučen o vhodnosti provedení 
ortográdního reendodontického ošet-
ření před zhotovením protetické prá-
ce. Pacient toto ošetření odmítl s vě-
domím, že v případě selhání bude 
provedeno retrográdní endodontic-
ké ošetření (obr. 1). Po dvou letech 
začal být zub symptomatický, a ob-
jevila se píštěl vestibulárně v oblasti 
apexu zubu 11. Pacient byl odeslán 
na spádové pracoviště ústní a čelistní 
chirurgie k provedení resekce koře-
nového hrotu zubu 11. Zde byla opa-
kovaně provedena resekce kořenové-
ho hrotu bez zhotovení retrográdní 
výplně, která je považována za nedíl-

nou součást retrográdního endodon-
tického ošetření. 

Při klinickém vyšetření zjišťujeme pl-
ně funkčně i esteticky vyhovující meta-
lokeramický můstek v rozsahu 12–22. 
Úroveň hygieny je v oblasti protetic-
ké práce velmi dobrá a neshledáváme 
žádné známky parodontopatie. Paro-
dontální sondáž se pohybuje do 2 mm 
a není přítomno indukované krvácení. 
Poklepově nejsou zuby citlivé jak v po-
délné, tak příčné ose. Vestibulárně je 
palpačně citlivější oblast v místě před-
pokládaného hrotu zubu 11. Slizniční 
kryt je v oblasti předpokládaného ape-
xu zubu 11 hyperemický, bez známek 
přítomnosti píštěle. Na diagnostickém 
snímku je viditelný kořen zubu 11, 
zkrácený zhruba o třetinu délky, téměř 
do místa ukončení rozsáhlé kořeno-
vé nástavby. Dále je přítomno rozsáh-
lé periapikální projasnění v souvislosti 
s kořenem zubu 11 (obr. 2). 

Pacient si přeje za každou cenu za-
chovat stávající protetickou práci, se 
kterou je plně spokojen. Pacient je 
celkově zdravý, neužívá trvale žád-
nou medikaci a neudává v anamnéze 
žádnou alergii.

Otázky:

1.  Co bylo příčinou selhání 
předchozích retrográdních 
endodontických ošetření?

2.  Jaké jsou možnosti ošetření 
u takto kompromisních 
případů?
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Obr. 3: Schéma případné 
retrográdní výplně, pokud 
by byla ponechána kořenová 
nástavba in situ.

Obr. 5: Schéma případné 
retrográdní výplně, pokud by 
se apikálně vytvořila aditivní 
kompozitní výplň tvaru kupole.

Obr. 4: Schéma případné 
retrográdní výplně, pokud by se 
apikální část kořenové nástavby 
odstranila pomocí ultrazvuku.

Obr. 6: Schéma případné 
retrográdní výplně, pokud by 
se apikálně vytvořila aditivní 
kompozitní výplň tvaru čepičky.

TeST 18 – řeŠeNí
Ad 1: Existuje mnoho možných příčin 

selhání primárního, případně sekundár-
ního endodontického ošetření. Při po-
hledu na úvodní snímek před zhotove-
ním protetické práce je viditelná koře-
nová výplň zdaleka nedosahující blíz-
kosti rentgenologického apexu zubu 
11 a z empirické zkušenosti se zdá být 
nejpravděpodobnější příčinou reziduál-
ní bakteriální infekce v kořenovém ka-
nálku. 

Nicméně je nutné počítat i s jinými, 
méně pravděpodobnými příčinami se-
lhání endodontického ošetření, jako je 
vertikální fraktura zubu, přítomnost ex-
traradikulárního biofilmu nebo laterální 
kořenový kanálek (1). 

V případě chirurgického výkonu by-
chom měli podniknout veškeré kroky, 
abychom vyloučili více či méně prav-
děpodobné příčiny selhání. Zlatým 
standardem je odstranit apikální 3 mm 
kořenového hrotu, kde je nejvyšší prav-
děpodobnost přítomnosti laterálního 
kořenového kanálku a ramifikací (2, 3) 
a zároveň provést tento krok co nejvíce 
kolmo k podélné ose zubu. Tím dochází 
k minimálnímu otevření průběhu den-
tinových tubulů (4). Dále je nutné vy-
preparovat minimálně 3 mm hlubokou 
retrográdní kavitu, již následně herme-
ticky zaplníme. Tím dochází k utěsnění 
intraradikulární infekce uvnitř systému 
kořenových kanálků. Čím je retrográdní 
výplň tenčí, tím je riziko netěsnosti vyš-
ší – někteří autoři doporučují i hlubší re-
trográdní výplň než 3 mm (5). 

V tomto případě byla provedena opa-
kovaná resekce kořenového hrotu, bez 
zhotovení hermetické retrográdní vý-
plně, čímž byly bakterie v kořenovém 
kanálku stále v kontaktu s vnitřním pro-
středím.

Ad 2: Opakované retrográdní en-
dodontické ošetření má obecně men-

ší úspěšnost než retrográdní endodon-
tické ošetření primární (6, 7). Narážíme 
na limitovanou délku kořene k počátku 
nástavby, která znemožňuje zhotovení 
konvenční retrográdní kavity. Je něko-
lik možností, jak tento problém vyřešit:

a) Ponechat kořenovou nástavbu in si-
tu, v jejím okolí odstranit fixační cement 
a zhotovit atypickou retrográdní výplň 
(obr. 3). Otázkou zůstává hermetičnost 
utěsnění podél kořenové nástavby.

b) Odstranit ultrazvukem apikální 
část kořenové nástavby a zhotovit kon-
venční retrográdní výplň. Tento postup 
je možný pouze v případě, že je koře-
nová nástavba z relativně měkkého ma-
teriálu. Rizikem je vytvoření kovových 
pilin, infrakce kořene a možné oslabení 
kořene, neboť slitina kořenové nástav-
by je mnohem odolnější vůči preparaci 
než tvrdé zubní tkáně kořene (obr. 4).

c) Aditivní kompozitní výplň tvaru ku-
pole (angl. dome preparation). I když ta-
to technika byla popsána již v 80. letech 
minulého století (8), nikdy nedošla vel-
kého uplatnění, i přes prokázanou vyso-
kou klinickou úspěšnost (9). Dle in vit-
ro studií vykazuje kompozit menší míru 
netěsnosti než jiné materi ály (10, 11), je 
však extrémně citlivý na možnou konta-
minaci, jež vede naopak ke vzniku vý-
razné netěsnosti. Při využití této tech-
niky je vytvářena mělká, zhruba 1 mm 
hluboká retrográdní kavita, jejímž cílem 
je obnažit dentin. Ten se následně nalep-
tá, adhezivně připraví a do kavity adap-
tuje kompozit (obr. 5). Pro využití kom-
pozitních materiálů v retrográdní chirur-
gii byl vyvinut materiál Retroplast (Re-
troplast Trading, Rorvig, Dánsko), který 
je velmi dobře tolerován periapikálními 
tkáněmi (12) a je k dispozici i jeho dlou-
hodobé klinické sledování (9, 13).

d) Aditivní kompozitní výplň tvaru 
čepičky (angl. cap preparation). Jed-
ná se o variaci předchozí techniky, kdy 
s téměř nulovou preparací je apex koře-

ne zalit kompozitem (14) (obr. 6). Po-
tenciální výhodou této techniky je fakt, 
že je takto možné zavzít i laterální koře-
nové kanálky, které mohou odstupovat 
v místě, kde je lokalizována kořenová 
nástavba.

V našem případě jsme se rozhodli 
postupovat dle bodu b). U první možné 
varianty jsme si nebyli jisti těsností mezi 
kalcium-silikátovým cementem a koře-
novou nástavbou. S jistotou zde nebude 
vznikat specifická apatitová mezivrstva 
(angl. interfacial layer) a pravděpodob-
ně utěsnění nebude tak kvalitní jako při 
kontaktu s dentinem. Poslední dvě va-
rianty jsme zavrhli vzhledem k nulové 
osobní zkušenosti s materiálem Retro-
plast (Retroplast Trading, Rorvig, Dán-
sko), který je nejvíce zmiňován ve vzta-
hu s aditivními kompozitními výplněmi. 
Nevýhodou námi zvoleného postupu je 
časově prodloužená práce s ultrazvu-
kem, což zvyšuje riziko vzniku infrak-
cí kořene.

Zhruba 15 minut po aplikaci infiltrač-
ní anestezie Ubistezin forte (3M ESPE, 
USA) jsme odklopili mukoperiostální 
lalok z modifikovaného papilu šetřícího 
řezu dle Velvarta (15) v rozsahu zubů 
13–21. Po exkochleaci granulační tká-
ně jsme zarovnali plochu resekce, aby 
byla kolmá na podélnou osu zubu. Ná-
sledně jsme kostní kryptu vycpali adre-
nalinovými peletkami (Racellet Pellets 
No. 2, Pascal Int., Seattle, USA), aby-
chom umožnili optimální hemostázu 
a zároveň co možná nejvíce zamezili 
kontaminaci kovovými pilinami. S po-
mocí diamantované retrográdní ultra-
zvukové koncovky (E10D, Woodpec-
ker, Guilin, Čína) jsme pod přímou kon-
trolou zrakem odpreparovali část kol-
danové kořenové nástavby, fixačního 
cementu a infikovaného dentinu. Api-
kální část kořenové nástavby jsme od-
stranili do vzdálenosti 3 mm od okrajů 
zresekovaného kořene. Po kontrole ma-
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Obr. 7: Intraorální rentgenový 
snímek zhotovený po výkonu. 
I přes veškerou snahu jsou 
vidět drobné piliny.

Obr. 8: Kontrolní 
snímek po 5 měsících.

Obr. 9: Kontrolní 
snímek po 9 měsících.

gistraliter zhotoveným roztokem methy-
lenové modři, který ověřil, že není pří-
tomna infrakce nebo fraktura a resekč-
ní úhel je kolmý na podélnou osu ko-
řene, jsme retrográdní kavitu vysušili 
a zaplnili kalcium-silikátovou hmotou 
TotalFill RRM Putty (FKG Dentaire, La 
Chaux-de-Fonds, Švýcarsko). Po toaletě 
rány jsme stimulovali krvácení z kostní 
krypty a provedli suturu rány monofil-
ním materiálem Resolon 6/0 (Resorba, 
Domažlice, Česká republika). Na kont-
rolním snímku je viditelné malé množ-
ství kovových pilin, které i přes přítom-
nost adrenalinových peletek zkontami-
novaly kostní kryptu (obr. 7). Stehy byly 
odstraněny čtyři dny po výkonu.

V průběhu kontrol byl zub 11 plně 
asymptomatický. Na kontrolních sním-
cích po 6 a 11 měsících jsou patrné 
známky hojení (obr. 8, 9).

Závěr: Základem úspěchu byla doko-
nalá viditelnost operačního pole, dodr-
žení kolmého úhlu resekce, adekvátně 
vypreparovaná retrográdní kavita a její 
zaplnění kalcium-silikátovým cemen-
tem. Operační mikroskop tyto jednotli-
vé kroky výrazně usnadňuje a také zvy-
šuje úspěšnost ošetření, a to zvláště při 
ošetřování laterální zubů s přítomnými 
istmy (16). Při využití moderních postu-
pů mikrochirurgického retrográdního 
endodontického ošetření se úspěšnost 
posouvá na 94 % z 59 % u konvenční-
ho retrográdního ošetření (17). Veškeré 
tyto postupy umožňují splnit základní 
předpoklady (re)endodontického ošet-
ření – eliminaci infekce a hermetické 
utěsnění kořenového systému.

SUMMARy
HOw TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 18: eNDODONTIC 
MICROSURGeRy

In case of failure of non-surgical root ca-
nal treatment, micro-surgical treatment 
remains a viable approach to safe a to-
oth. This treatment is preferred especia-
lly in the upper frontal region because 
of demands to achieve a sufficient es-
thetic outcome in comparison with im-
plant therapy. For successful micro-sur-
gical endodontics is necessary to follow 
particular rules such as employment of 
operating microscope, adequate retro-
grade filling, resective angle etc. which 
are discussed in this case report.

Žižka R, Mutňanský J, Šedý J. 
Jak úspěšně napravit neúspěch. 
Test 18: Mikrochirurgické retrográdní 
endodontické ošetření. 
LKS, 2017, 27(6): 145 – 147
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TřI HLAVNí KOMPONeNTy IVOCLAR DIGITAL
Jasná strategie laboratorních digitálních technologií

efektivní digitální procesy 
v zubních laboratořích vyžadují 
do detailu vyladěné postupy. 
Ivoclar Digital má pokrokové, 
specializované portfolio produktů, 
které pomáhá zubním technikům 
v práci během celého řetězce 
digitálních procesů. Digitální 
výroba se snadno integruje do 
každodenní práce laboratoře 
a zvyšuje její flexibilitu. 

Sofistikované techniky a vysoce kva-
litní materiály se spojují s know-how 
v protetické stomatologii a znalostmi di-
gitálních postupů – to je podstata znač-
ky Ivoclar Digital, nové kategorie pro-
duktů od Ivoclar Vivadent. Nabízí zub-
ním technikům jednoduché, koordino-
vané procesy. Ivoclar Digital zastřešu-
je zkušenosti v oblastech materiálové-
ho inženýrství a výrobních technologií. 
Základ univerzálních digitálních řešení 
vyvinutých pro zubní laboratoře tvoří 
tři vzájemně provázané oblasti kompo-
nent v podobě produktů Ivoclar Digital:

1. Skenery/CAD
Sortiment skenerů obsahuje laborator-

ní skenery od 3Shape (D1000 a D2000) 

a zařízení z nové série 3Shape E. Pro 
všechny typy laboratorních provozů 
včetně požadavků různých rozměrů je 
k dispozici vhodný přístroj. Standardní 
software „Dental Designer“ nyní obsa-
huje také několik exkluzivních doplňko-
vých modulů (Add-on Solutions): napří-
klad doplněk „Digital Press Design Wax 
Tree“ pro techniku presování a doplněk 
„Digital Denture“ pro digitální výrobu 
snímatelných zubních náhrad.

2. Materiály
Sortiment materiálů je rozdělen na 

materiály pro fixní a snímatelnou prote-
tiku a pomocné materiály. 

Pro fixní a snímatelnou protetiku jsou 
k dispozici následující materiály: lithi-
um disilikát (IPS e.max CAD), zirkon 
(IPS e.max ZirCAD), leucitová sklokera-
mika (IPS Empress CAD), vysoce zesí-
ťované PMMA (Telio CAD) a chromko-
baltové a titanové slitiny (Colado CAD). 

Řadu materiálů pro fixní a snímatel-
nou protetiku rozšiřují disky v barvě zu-
bů SR Vivadent CAD. Jsou navrženy pro 
frézování monolitických zubních ná-
hrad, které se následně připevní k bázi 
náhrady vyrobené z IvoBase CAD. 

Pomocné materiály zahrnují strojově 
zpracovatelné polymerové nebo vosko-
vé disky (ProArt CAD). Kromě toho je 
Ivoclar Digital vybaven novou titano-
vou základnou, což je unikátní titanová 
upevňovací základna vyvinutá speciál-
ně pro keramiku.

3. Zařízení/CAM
K dispozici jsou celkem čtyři nové 

frézovací přístroje (PrograMill series). 
Přístroje vyhovují potřebám laborato-
ří různých velikostí. Poskytují zubním 
technikům snadný přístup ke kvalitě 
průmyslové výroby a efektivním proce-
sům. 

Přístroj PrograMill PM7 má výkon 970 
wattů pro vynikající výsledky. Automa-
tický 8místný měnič materiálů a 20míst-
ný měnič nástrojů zajišťují nezávislou 
výrobu.

Přístroje PrograMill PM3 a PM5 ta-
ké nabízejí vysoký výkon frézování 
v 5 osách. Integrovaný 8místný měnič 
materiálů (PrograMill PM5) umožňuje 
snadnou výrobu několika zakázek na-
jednou z různých materiálů. 

PrograMill One je nejmenší frézovací 
přístroj pracující v 5 osách na světě a je 
navržen pro malé zubní laboratoře a la-
boratoře v zubních ordinacích.

Ivoclar Digital zahrnuje moderní den-
tální postupy a odpovídající softwarové 
aplikace a rozhraní pro pohodlí zub-
ních laboratoří. Tři hlavní komponenty 
této kategorie (skenery/CAD, materiály, 
zařízení/CAM) pomáhají zubním tech-
nikům v celém řetězci procesů výro-
by zubní náhrady. Jednoduše, stručně 
a jasně – produkty a procesy Ivoclar Di-
gital řeší složitost digitalizace.

Ivoclar Vivadent AG

Ivoclar Digital PrograMill
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ÚČINNá LeD PRO KAŽDé POUŽITí
Bluephase Style 20i: Ivoclar Vivadent představuje novou polymerační lampu

Bluephase Style 20i je 
bezdrátová vysoce výkonná 
polymerační lampa, která 
kombinuje maximální světelný 
výkon s extrémně krátkými časy 
vytvrzování. Protože je vybavena 
technologií Polywave třetí, 
a nejmodernější, LeD generace, 
umožňuje tato účinná nová 
polymerační lampa polymerovat 
rychle a bez omezení všechny 
dentální materiály tuhnoucí 
světlem o vlnové délce v rozmezí 
385 až 515 nm.

 
Vysoká světelná intenzita    
až 2000 mW/cm2 v režimu Turbo je 
obzvláště přínosná pro polymeraci  
nepřímých náhrad. Umožňuje krátké 
časy vytvrzování počínaje u pouhých  
5 sekund a podporuje v každodenní 
praxi ekonomické pracovní procedury.

Bluephase Style 20i:  
účinná LED pro každé použití

Vhodná obzvláště  
pro nepřímé náhrady

V závislosti na tloušťce materiálu, od-
stínu a opacitě nepřímé náhrady může 
dojít k podstatné redukci množství svět-
la, které dosáhne upevňovacího kompo-
zita. Zejména pro tuto indikaci je pro-
to vysoká světelná intenzita Bluephase 
Style 20i zásadní výhodou. Zajišťuje, že 
pod korunku nebo inlej pronikne dosta-
tek světelné energie, a to i když se jedná 
o vysoce kvalitní celokeramické náhra-
dy vyrobené například z IPS e.max nebo 
IPS Empress – a dostatečně a spolehlivě 
vytvrdí světlem nebo duálně tuhnoucí 
upevňovací kompozitum. Tato polyme-
rační lampa nabízí volbu čtyř nastavi-
telných časů osvitu a dva programy vy-
tvrzování High Power (1200 mW/ cm2) 
a Turbo (2000 mW/ cm2) vyhovující 
konkrétní indikaci. Nastavení je možné 
ovládat pouze jednou rukou.

Nyní k dostání v zelené  
a s větším výkonem

Současně s představením Bluepha-
se Style 20i jsou nyní všechny stávající 
polymerační lampy Bluephase Style na-
bízeny s větším světelným výkonem od 
1100 mW/cm2 do 1200 mW/cm2. Kromě 
toho byla stávající řada šedé, modré a rů-
žové barvy rozšířena o zelené provedení.

Bluephase®, IPS e.max® a IPS Empress® 
jsou registrované obchodní značky 
Ivoclar Vivadent AG.

Pro více informací:
Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstrasse 2 
9494 Schaan/Liechtenstein 
Tel.: +423 235 35 35 
Fax: +423 235 33 60 
e-mail: info@ivoclarvivadent.com  
www.ivoclarvivadent.com

PŘIROZENÁ AUTORITA.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

BMW Renocar představuje BMW řady 5 edice EXECUTIVE pro lékaře.

Lékaři, neplaťte akontaci a užívejte si BMW 5 s pohonem všech kol xDrive.
15 990,- bez DPH měsíčně*

Renocar Praha, Lipová 280, Praha - Čestlice (D1, EXIT 8), lekarum@renocar.cz
Renocar Brno, Řípská 5C, Brno - Slatina (D1, EXIT 201), lekarum@renocar.cz

Rádi vám poskytneme více informací na lekarum@renocar.cz.

*měsíční splátka operativního leasingu u modelu BMW 520d xDrive, částka vč. DPH 19 348 Kč měsíčně při délce splácení 36 měsíců 
s ročním nájezdem 25 000 km, nabídka platí do odvolání. 

Radost z jízdy
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DeNTáLNí IMPLANTOLOGIe 3 

recenze přečtěte si

Antonín Šimůnek a kol.
ARTILIS, třetí, přepracované a doplněné vydání, 2017, 
496 stran, vázáno
ISBN-13:978-80-906794-0-5, ISBN-10:80-906794-0-4, 
EAN: 9788090679405 

ÚSPěCH 
AUTOLOGNíCH 
KOSTNíCH ŠTěPů 
V IMPLANTOLOGII
Přenos autologních kostních štěpů 
(kostních bloků) je poměrně častou 
indikací při nedostatku kosti alveolárního 
výběžku pro účely dentální implantologie. 
Tento postup augmentace však má své 
limity i rizika. 

Sakkas a kolektiv zpracovali ve své retro-
spektivní studii soubor 104 odběrů kostních 
bloků, kterými bylo augmentováno celkem 
162 oblastí, celkem u 86 pacientů. Výsled-
kem byla 93% úspěšnost augmentace v ob-
dobí pěti měsíců po výkonu. Velmi detailně 
a přehledně je zpracován operační postup, 
konkrétně příprava pacienta včetně preme-
dikace a zajišťovací léčby, odběr kostní-
ho bloku z ramus mandibulae, jeho přenos 
a fixace na místo určení a pooperační pé-
če. Zajímavými a v ČR poměrně netypický-
mi prvky studie, které mohou být podnětem 
pro pestrou diskuzi, jsou například: 1. apli-
kace pouze jednorázové premedikace 2,2 g 
amoxicilinu s klavulonátem před výkonem, 
2. standardní použití kostní piezochirur-
gie ve všech případech či 3. sutura pomocí 
vstřebatelného materiálu o síle 4/0. 

Dalším, poměrně překvapivým prvkem 
studie je skutečnost, že čtvrtina pacientů by-
li aktivní kuřáci – tento faktor bývá řadou ji-
ných odborníků považován za kontraindi-
kaci přenosu kostního bloku per se. Autoři 
tento faktor zohledňují a zřetelně ukazují, 
že závažné komplikace kostní augmentace 
jsou u kuřáků 2× častější než u nekuřáků.

Diskuze k článku je poměrně bohatá a za-
bývá se zejména komplikacemi augmentací 
a jejich řešením. Závěrem autoři konstatu-
jí, že metoda augmentace pomocí kostních 
bloků je vysoce efektivní metodou pro re-
konstrukci kostních defektů menšího a střed-
ního rozsahu, která má však svá indikační 
omezení a požadavky na přesné provedení.

Sakkas A, Ioannis K, Winter K, Schramm A, 
Wilde F. Clinical results of autologous bo-
ne augmentation harvested from the mandi-
bular ramus prior to implant placement. An 
analysis of 104 cases. GMS Interdiscip Plast 
Reconstr Surg DGPW, 2016, 5(6): e21. 

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

MBA, FADI, FICD 
Privátní stomatologická praxe, Praha

Ústav normální anatomie,  
Univerzita Palackého v Olomouci

Monografie Dentální implantologie 
představuje zásluhou profesora 
Antonína Šimůnka pro českou 
implantologickou veřejnost 
zlatý standard domácí odborné 
literatury. Letos se k nám dostává 
již třetí, rozšířené a výrazně 
přepracované vydání tohoto 
uceleného a v české literatuře 
dosud jediného díla, zabývajícího 
se danou problematikou. Od doby 
jejího prvního vydání v r. 2001 
již uběhla hezká řádka let, a tak 
je třeba si vážit skutečnosti, že se 
tato úspěšná publikace stále vyvíjí 
spolu s oborem, kterým se zabývá, 
a poskytuje čtenáři vždy informace 
na úrovni doby. 

Oproti předchozím vydáním se vý-
razně rozšířil autorský kolektiv, kte-
rý je složen z nejrespektovanějších 
osobností české dentální implantolo-
gie i z několika implantologů zahra-
ničních. Kniha má 496 stran a jak by-
lo pravidlem i u předchozích vydání, 
je provedena na vysoké úrovni tech-
nické i grafické. Velmi užitečné je, že 
v pasážích, kde se vyskytují údaje zá-
sadního významu, je klíčová infor-
mace uvedena samostatně na modré 
liště na dolním okraji stránky. S tro-
chou nadsázky lze hovořit o větách 
tesaných do kamene. Sled kapitol re-

spektuje zvyklosti z minulých vydá-
ní a tvoří logické sekvence. V rozsáh-
lém textu se tak rychle orientuje ne-
jen čtenář, který již byl uživatelem 
předchozích vydání, ale i osoba, kte-
rá do problematiky implantologie te-
prve vstupuje. Vyobrazení, fotogra-
fie i rentgenové snímky jsou kvalitní 
a názorné. Výborně navazují na tex-
tovou část. Kniha i přes vysoký počet 
autorů a svoji rozsáhlost neztratila nic 
ze své tradiční koncepčnosti a názor-
nosti a poskytuje ucelený pohled na 
obor. Nevypouští informace o dnes 
již raritních implantologických meto-
dách, návazně ale informuje o recent-
ních léčebných postupech ve všech 
fázích implantologické rekonstrukce 
chrupu. Aktualizuje tak pohledy na 
biologické principy, indikace a kon-
traindikace, předimplantační analý-
zu a chirurgické techniky. Současné 
úrovni oboru odpovídá důraz klade-
ný na estetická očekávání a na po-
stupy, které k naplnění takových cílů 
vedou. Mezi závěrečnými stránkami 
knihy lze nalézt užitečné informace 
o forenzních aspektech implantolo-
gie – také nedílné to součásti našeho 
snažení.

Monografie zůstává uceleným dí-
lem vysoké kvality, ve kterém nalezne 
nové informace zkušený implantolog, 
ale stejně tak zde najde vše potřeb-
né implantolog začínající. Vzhledem 
k tomu, že u nás jde stále o dílo to-
hoto druhu jediné, lze jej bez výhrad 
doporučit každému zubnímu léka-
ři i studentu našeho oboru. Informa-
ce v něm obsažené jsou určeny všem, 
kdo implantologii aktivně praktiku-
jí, i těm, kteří implantologické řeše-
ní defektů chrupu sami nerealizují, 
ale indikují je a své pacienty delegují 
na implantologické pracoviště. Jsem 
přesvědčen, že každého z nás kni-
ha významně obohatí. Knihu (orien-
tační cena 1750 Kč) lze objednat na 
www. dentalniimplantologie.cz.

MUDr. Luboš Jirgl
Havlíčkův Brod
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historie

SáDRA V ZUBNíM LéKAřSTVí

Umělecká práce studentů zubního 
lékařství erfurtské univerzity při 
příležitosti šedesátin prof. dr. Waltera 
Künzela v r. 1988 s domodelovaným 
nápisem „in medias res“. Má tím být 
vyjádřena pocta za soustředěnou 
práci prof. Künzela pro muzeum 
a vědecké centrum, za což mu náleží 
náš vděk (jde o pomalovanou sádru).

Umělecká práce z jihoněmecké oblasti, 
ovšemže ručně modelovaná. Předpokládáme, 
že se snad jedná o dílčí práci k tématu 
bolesti. Velice dobře jsou znázorněny jazyk 
a zuby (1. polovina 20. stol.). 

Speciální otiskovací sádra dle 
dr. Kühna. Rychle tuhnoucí, s velmi 
hladkým lomem a ostrými hranami 
úlomků. Vyznačuje se příjemnou 
chutí i vůní. Barevně potištěná 
plechovka, výrobek Ernsta Hinrichse 
z Osterode am Harz (kolem r. 1920).

Dva originální sádrové otisky z 60.–70. let 
minulého stol. Jeden je v individuální lžíci na 
horní celkovou náhradu, druhý v tzv. korunkové 
lžíci. Zpravidla se otisky částečně nebo zcela 
ozubených čelistí nezachovaly, protože 
rozlámáním a následným vyléváním se prakticky 
staly dále nepoužitelnými.

Gumový kelímek na míchání sádry 
s mechanickou míchačkou z pochromované 
oceli. První míchačky se vyráběly ve 
30. letech 20. stol. (výrobce je neznámý). 

Hoka, objemově stálá otiskovací sádrová 
hmota s dobou tuhnutí 2 až 3 minuty. 
Výrobek firmy Ludwig Böhme (Hohenbocka, 
Horní Lužice). Výrobek byl distribuován 
dentálním depem Frank Zenker (Wurzen 
u Lipska, kolem r. 1960).

Sádrový model horní čelisti s duplicitním 
počtem hrbolkových zubů v druhém kvadrantu 

a těžkým stěsnáním zubů v obou laterálních 
úsecích. Původ je neznámý, detektivní stopa 

ukazuje směrem k lipské univerzitě a také do 
vídeňské sbírky ze 60. let 20. stol.

Sádru umí lidé vyrobit a zpracovat 
už asi devět tisíc let, tedy od mladší 
doby kamenné. V zubním lékařství 
ji poprvé popisuje Philipp Pfaff 
v r. 1756, když zmiňuje otisk do 
vosku a vylévání sádrou. Upozorňuje 
na to, že zhotovení zubní náhrady 
musí předcházet otisk a vytvoření 
sádrového modelu. 

Sádra si vydobyla v 19. a 20. stol. 
monopolní postavení, donedávna neo-
třesitelné. Vzpomeňme např. monote-
matickou knížku dr. Gerharda Tanzera, 
napsanou na zakázku firmy Ernsta Hin-
richse z městečka Osterode am Harz. 
Byla vydána v polovině třicátých let mi-
nulého století pod titulem Der Gips und 
seine Verwendung in der Zahnheilkun-
de čili Sádra a její použití v zubním lé-
kařství. S odkazem na výše zmíněnou 
Pfaffovu poznámku autor konstatuje, 
že sádra zaujala takovou pozici v zubní 
technice, že je sotva možné ji nahradit.

Teprve zhruba před půl druhým de-
setiletím se začínají frézovat modely 
z plastické hmoty, v poslední době stří-
dané technologií 3D tisku. Ano, sádra 
končí. Nastupují virtuální modely a ta-
ké se rodí naděje, že pokrok v medicíně 
spolu se stále uvědomělejšími pacienty 
postupně utlumí nutnost zhotovování 

zubních náhrad. A tak se sádrové mode-
ly stanou historickou relikvií, ilustrující 
jednu významnou etapu lékařské péče 
o lidský chrup, resp. jeho náhradu.

Dnes už si málokdo uvědomuje, že 
sádra byla kdysi rovněž otiskovací hmo-
tou. U celkové bezzubosti tento způsob 
otiskování nebyl zásadním problémem, 
jak dokládají četné exponáty v muzeu 
v Zschadrassi. Ale jistě si každý dove-
de představit, že v čelisti s původním 
chrupem či jeho zbytky se takový otisk 
musel pracně po částech rozlámat a po-
tom zase skládat dohromady jako po-
pulární puzzle… Izolovat při zhotovo-
vání modelu jednu sádru od druhé, tedy 
otiskovací od modelovací, nebylo jed-
noduché a nezřídka se pokus o finální 
model musel znova opakovat otisko-
váním v ústech pacienta. Navzdory to-
mu představuje sádra výjimečný pojem 
v dějinách stomatologie a stojí zato stu-
dovat, jak se s ní dříve pracovalo.

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.
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Tak to chtěl pan doktor:  
před výkonem injekce, před placením rajský plyn…“

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů 
a spolupracovníků Komory:
●● MUDr. Dan Navrátil 

slaví v červnu 75. narozeniny.
Patří k zakládajícím členům Komory. 
Členem revizní komise ČSK byl více 
než dvacet let (1991 – 2013). Stál 
u zrodu Vzdělávacího střediska ČSK 
a aktivně se podílel na jeho činnosti.  
●● MUDr. Karel Šťastný, CSc., 

slaví v červnu 70. narozeniny.
Léta se věnoval stomatochirurgii 
na pražské stomatologické klinice 
a působil jako lektor Vzdělávacího 
střediska ČSK. K blahopřání se 
připojují kolegyně a kolegové 
z OSK Praha 3.
●● MUDr. Jan Ševčík 

slaví v červnu 65. narozeniny.
Léta pracuje v orgánech OSK 
Kroměříž, v současnosti je 
místopředsedou Společné čestné rady 
OSK Kroměříž, Uherské Hradiště, 
Vsetín, Zlín.
●● MUDr. Oldřich Velký 

slaví v červnu 65. narozeniny.
Je dlouholetým členem 
představenstva OSK Frýdek-Místek 
a členem sněmu ČSK.
●● MUDr. Jiří wolf 

slaví v červnu 65. narozeniny.
Je dlouholetým předsedou OSK 
Vyškov a členem sněmu ČSK. 
K blahopřání se připojují kolegyně 
a kolegové z OSK Vyškov.

●● Prof. MUDr. emil Jirava, DrSc., 
zemřel dne 1. 5. 2017 ve věku 87 let. 
Jeho profesní dráha byla spojena 
s olomouckou klinikou, do 
jejíž historie se nesmazatelně 
zapsal. Po promoci na LF UK 
v Praze a krátkém působení 
na stomatologickém oddělení 
polikliniky v Lanškrouně nastoupil 
jako asistent na Stomatologickou 
kliniku LF UP v Olomouci, kde 
pracoval pod vedením doc. Šimka. 
V r. 1959 se stal vedoucím lékařem 
stomatochirurgického oddělení 
a v r. 1979 prvním přednostou 
III. stomatologické kliniky LF UP, 
specializované na ústní, čelistní 
a obličejovou chirurgii. V této funkci 
setrval až do odchodu do důchodu 
v r. 1995. Jako emeritní přednosta se 
na provozu kliniky podílel prakticky 
až do svého úmrtí.
Profesor E. Jirava soustředil svůj 
odborný zájem a bohaté publikační 
aktivity na problematiku čelistní 
traumatologie. Ve své kandidátské 
dizertační práci se zabýval metodami 
subkortikální osteosyntézy při 
ošetření zlomenin dolní čelisti, 
habilitační práce byla zaměřena 
na problematiku zubů v lomných 
štěrbinách čelistních zlomenin. 
V doktorské dizertaci zpracoval 
tematiku hydraulických zlomenin 
spodiny očnice. Dlouhá léta 
pracoval jako vedoucí redaktor 
časopisu Česká stomatologie. Byl 
čestným členem České a Slovenské 
stomatologické společnosti, 
členem Akademie věd New 
York a Pierre Fauchard Academy 
(USA) a nositelem řady národních 
a zahraničních ocenění. Zasloužil 
se o vybudování specializovaného 
pracoviště maxilofaciální chirurgie 
na LF v Olomouci a vychoval řadu 
odborníků. Za jeho celoživotní 
přínos oboru mu ČSK v r. 1997 
udělením čestný titul Osobnost české 
stomatologie. Čest jeho památce! 

Spolupracovníci
a Česká stomatologická komora

●● MUDr. Vladimír Sušický 
zemřel dne 10. 4. 2017 ve věku 
nedožitých 88 let.
Dlouhá léta pracoval jako primář 
stomatologického oddělení 
v Pelhřimově. S úctou vzpomíná 
OSK Pelhřimov.

●● Doc. MUDr. Pavel Majer, CSc., 
v červnu slaví 80. narozeniny.
Celý svůj profesní život byl pracovníkem 
Stomatologické kliniky a později Kliniky 
ÚČOCH LF UP a FN v Olomouci. 
Kolegové a přátelé ho však znají také 
jako varhaníka a sbormistra. Pohodu 
a hodně zdraví do dalších let přejí 
kolegyně a kolegové z Kliniky ÚČOCH 
v Olomouci.

OSK Ústí nad Labem přeje hodně 
zdraví, pohody a štěstí svým členkám, 
které v červnu slaví významné životní 
jubileum:
●● MUDr. Dana Jimramovská 
●● MUDr. Alice Moudrá 

OSK Praha 3 přeje pevné zdraví 
a pohodu do dalších let svým členkám 
a členům, kteří v červnu slaví významné 
životní jubileum:
●● MUDr. Ludmila Svátková
●● MUDr. Jiří Mikulík

OSK Praha 7 přeje hodně zdraví, štěstí 
a pohody svým členkám, které slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Michaela Frkalová
●● MUDr. Dáša Krčmářová

OSK Praha 9 přeje hodně štěstí a zdraví 
svým členkám, které v červnu slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Miroslava Klimešová
●● MUDr. Vítězslava wolfová 
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profesionalita

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

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

zaměstnání

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

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

třeba doložit zasláním kopie buďto 

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

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

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

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

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

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

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

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

AKTUALIZUJTe SVé ÚDAJe V ReGISTRU ČLeNů ČSK
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profesionalita

MINIMáLNí OBSAH ZDRAVOTNICKé DOKUMeNTACe 
S OHLeDeM NA SPeCIFIKA STOMATOLOGICKé PéČe

Zpracováno na základě zkušeností revizní komise ČSK

Michaela Kraus Kozumplíková, Jiří Slavík, Roman Šmucler, Taťána Vrbková, Jiří Zemen

Česká republika přijala od svého vzniku řadu zákonů a předpisů, které ústavou počínaje a řadou vyhlášek konče 
mění vztah pacienta a lékaře oproti situaci, pro kterou byla školena řada zubních lékařů v době Československé 
socialistické republiky. Významně se navýšila práva pacienta na poskytované informace, ochrana jeho osobnostních 
práv a v neposlední řadě může být mnohem aktivnějším ve volbě poskytované péče i jejího poskytovatele.
Zároveň dochází k technologickému pokroku ve smyslu zavádění elektronické zdravotnické dokumentace, která 
zjednodušuje vytváření i sdílení dat, čímž zjednodušuje vytvoření kvalitního obsahu. Současně se těžiště rizik 
pro poskytovatele přesouvá z roviny trestněprávní do roviny občanskoprávní, a tedy primárním posuzovatelem 
správnosti dokumentace není často vysoce kvalifikovaný odborník příslušného ministerstva, České stomatologické 
komory či soudní znalec, ale pacient a jeho právní zástupce. 
Soubor těchto změn klade na kvalitu zdravotnické dokumentace významně vyšší nároky, které vyžadují od řady 
zubních lékařů úpravy ve způsobu, jak vytvářejí, archivují a sdílejí zdravotnickou dokumentaci. Cílem tohoto textu 
je shrnout základní fakta i v zrcadle případů, které řeší revizní komise České stomatologické komory, kdy nedostatky 
v dokumentaci jsou často klíčovým problémem, kterému dotyčný zubní lékař čelí. řádně vedená dokumentace může 
být naopak zásadním důkazem, že bylo postupováno lege artis.

OBeCNá PRAVIDLA
Zdravotnická dokumentace je sou-

bor informací, které se týkají posky-
tované zdravotní péče konkrétní oso-
bě. Povinnost vést zdravotnickou do-
kumentaci v souladu s právním řádem 
mají všichni poskytovatelé zdravotních 
služeb. Kvalitně, komplexně a jednot-
ně vedená zdravotnická dokumentace 
je základem pro poskytování správné 
péče, správnému pacientovi na správ-
ném místě. 

Zdravotnická dokumentace slouží 
především k zaznamenání zdravotní-
ho stavu pacienta a postupu jeho léč-
by. Dále je základem pro účtování buď 
pro pojišťovnu, a nebo pro přímou plat-
bu pacientem (sama však neplní funk-
ci účetního dokumentu), případně i ja-
ko materiál pro vědu a výzkum, s tím 
však musí pacient, pro danou analýzu 
dat, souhlasit.

Zdravotnická dokumentace je k dis-
pozici i pacientovi a dalším ze zákona 
oprávněným osobám. Může tedy slou-
žit i pro kontrolu poskytnuté zdravotnic-
ké péče, a proto musí být jednoznačná, 
úplná a pochopitelná i třetím osobám, 
tj. nesmí obsahovat nejasné informa-
ce (typicky zkratky bez jasné definice), 
a měla by obsahovat i navržené alter-
nativy léčebných postupů, kterých je ve 
stomatologii často velké množství, spo-
lu se zdůvodněním, proč byl vybrán ten 
či onen postup. Vhodné je zazname-
nat detailně i postup ošetření, aby by-

lo možno posoudit, zda v určitém oka-
mžiku bylo či nebylo postupováno lege 
artis. 

Základní obsah je daný § 1 vyhlášky 
č. 98/2012 Sb. Aby dokumentace moh-
la plnit svoji funkci, musí být správně 
(tedy průkazně, pravdivě a čitelně) ve-
dena podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách, ve znění poz-
dějších předpisů, zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 
98/2012 Sb., o zdravotnické dokumen-
taci. Zdravotnická dokumentace je ob-
vykle vedena v českém jazyce, ale zá-
kon výslovně nezakazuje zápisy i v ji-
ných jazycích při splnění ostatních pod-
mínek, a to ve formě textové, grafické 
či kombinované. Přílohou zdravotnické 
dokumentace mohou být i audiovizuál-
ní soubory. 

Dokumentace může být listinná ne-
bo elektronická, přičemž elektronické 
vedení záznamů má řadu nutných pod-
mínek, jejichž cílem je zajistit kontrolu, 
kdy a kým byl zápis proveden. Řada ad-
ministrativních systémů zajišťuje jedno-
značné přiřazení času a data záznamu, 
podpis autorizované osoby (prostřed-
nictvím hesla nebo elektronického pod-
pisu) a zabraňuje změnám v dokumen-
taci, které by nebylo možno následně 
dohledat. Pokud toto systém neobsahu-
je, je nutné jednotlivé záznamy tisknout 
spolu s datem a identifikací a opatřovat 
podpisem. 

Každý záznam musí být autorizován, 
to znamená, že musí obsahovat datum, 
jmenovku a podpis nebo parafu podpi-
su. Záznamy musí být pravidelně dopl-
ňovány přesně tak, jak se při poskytová-
ní péče postupuje. Opravy se provádějí 
tak, že neplatný záznam se škrtne jed-
nou čarou a připojí se podpis zdravotnic-
kého pracovníka, který záznam opravo-
val; původní záznam musí zůstat čitelný.

ČASTé NeDOSTATKy 
Nejčastější chybou je použití ne-

správné či nejednoznačné medicínské 
terminologie a nejasných formulací. 
Typicky zkratek, jejichž přesný seznam 
není třetí osobě k dispozici. Pokud zub-
ní lékař zkratky užívá, a je to často vel-
mi účelné, je potřebné mít seznam po-
užitých zkratek a tento přikládat k výpi-
sům z dokumentace, aby byl jejich vý-
klad jednoznačný. Je nutné si uvědomit, 
že dříve celostátně používané zkratky 
již nejsou standardizované a nelze se 
na ně odkazovat. 

Dalším obvyklým problémem je ne-
čitelnost, která je hlavní slabinou rukou 
psaných záznamů. Tato chyba může 
vést k vážnému pochybení při poskyto-
vání péče a ztěžuje kontrolu dokumen-
tace, popřípadě umožňuje její mylný 
výklad ke škodě zdravotnického pra-
covníka či pacienta. 

Za neautorizovaný záznam se pova-
žuje i záznam označený pouze nečitel-
ným podpisem bez jmenovky.
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NAHLíŽeNí  
DO DOKUMeNTACe 

Nahlížení do dokumentace je upra-
veno zákonem č. 372/2001 Sb., o zdra-
votních službách.

Podle § 65 odst. 2 může do zdra-
votnické dokumentace nahlížet v ce-
lém rozsahu pacient a osoby pacien-
tem zmocněné. Bez souhlasu pacienta 
mohou do dokumentace nahlížet pouze 
osoby, které určuje zákon a které potře-
bují informace z dokumentace k plnění 
konkrétního úkolu, a to jen v nezbytně 
nutném rozsahu. Jsou to zejména reviz-
ní lékaři pojišťoven, útvary Policie ČR, 
lékaři ve státní správě, veřejný ochrán-
ce práv a zaměstnanci Ústavu pro kon-
trolu léčiv a nebo lékaři Státního úřa-
du pro jadernou bezpečnost. Nahlíže-
ní pacienta a jím zmocněné osoby do 
dokumentace se musí dít za přítomnosti 
zdravotnického pracovníka.

UCHOVáVáNí A VyřAZOVáNí 
DOKUMeNTACe 

Poskytovatel má povinnost doku-
mentaci uchovávat a vyřazovat tako-
vým způsobem, aby nedošlo k neo-
právněnému přístupu k dokumentaci 
a ke zneužití citlivých údajů. Uchová-
vání a vyřazování zdravotnické doku-
mentace upravuje vyhláška č. 98/2012 
Sb., o zdravotnické dokumentaci. Zdra-
votnická dokumentace vedená registru-
jícím poskytovatelem zdravotních slu-
žeb v oboru zubní lékařství se uchovává 
po dobu 10 let od změny registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb, nebo 
10 let od úmrtí pacienta.

Případné sankce se ukládají za poru-
šení povinnosti dokumentaci archivovat 
a vyřazovat, za neumožnění přístupu 
a nahlížení do zdravotnické dokumen-
tace a nepořízení výpisu nebo naopak 
umožnění přístupu a nahlížení neopráv-
něným osobám. Důvodem sankce může 
být i absence záznamu o nahlížení. 

STRUKTURA SPRáVNě VeDeNé 
ZDRAVOTNICKé DOKUMeNTACe
Základní nezbytné údaje:
●● Identifikační údaje poskytovatele: 

jméno, popřípadě jména, příjmení po-
skytovatele, adresa místa poskytová-
ní zdravotních služeb v případě fyzic-
ké osoby, obchodní firma nebo název 
poskytovatele, adresa sídla nebo adre-
sa místa podnikání v případě právnické 
osoby, identifikační číslo osoby (IČO), 
bylo-li přiděleno, název oddělení nebo 
obdobné části, je-li zdravotnické zaří-
zení poskytovatele takto členěno. Iden-
tifikační údaje poskytovatele musí být 
uvedeny na každém listu zdravotnické 
dokumentace. 

●● Jméno a příjmení pacienta (titul je 
nepovinný), rodné číslo (datum naro-
zení, pokud mu nebylo přiděleno rod-
né číslo), pohlaví pacienta, adresa tr-
valého bydliště, kontakt (telefon, mo-
bil, e-mail), zdravotní pojišťovna (po-
kud je pacient pojištěn). Jméno, příjme-
ní a rodné číslo pacienta (popř. datum 
narození, pokud pacientovi nebylo při-
děleno rodné číslo) se uvádí na každém 
listu zdravotnické dokumentace.

Obsah tohoto bodu je většinou trva-
le zapsán v kartě pacienta, doporučuje-
me pravidelné kontroly z důvodu změn 
kontaktních údajů, popřípadě změny 
zdravotní pojišťovny. Aktivní kontrola 
dat se doporučuje při každé návštěvě 
– není vhodné spoléhat se na pacien-
ta, že nás na změny ve svých údajích 
upozorní.

●● Anamnéza. Obsah tohoto bodu je 
většinou trvale zapsán v kartě pacienta. 
Při první návštěvě odebereme anamné-
zu (vztáhneme údaje výslovně k datu 
získání údajů). Soustřeďujeme se pře-
devším na data, která mohou znamenat 
komplikace pro plánované ošetření, ze-
jména možné alergie, celková závažná 
onemocnění a medikaci pacienta. Vel-
kým zjednodušením, které zabrání za-
pomenutí některých dotazů, je vyplnění 
formuláře anamnézy pacientem.

Každý záznam o ošetření obsahuje: 
●● Datum ošetření.

●● Důvod vyšetření (ošetření), kdy zubní 
lékař popíše obtíže tak, jak jsou popsá-
ny pacientem, popřípadě uvede klíčová 
data z přinesené dokumentace nebo na 
ni odkáže jako na přílohu.

●● Uvedení nebo změny anamnestic-
kých dat, zejména alergie, změna me-
dikace apod. Eventuálně konstatování, 
že anamnestická data nezměněna – tím 
je podchycen dotaz a dokumentováno, 
že anamnéza nebyla opomenuta.

●● U složitějších případů může násle-
dovat diferenciálně diagnostická roz-
vaha s indikací možných dalších vyšet-
ření. Tím je zřejmé uvažování zubního 
lékaře s tím, že je dokladováno, že klí-
čové věci neopominul a pacienta infor-
moval, což je u komplexních problémů 
dobré v dokumentaci zdůraznit.

●● Klinické vyšetření – status presens. 
Zubní lékař popíše klinický nález ade-
kvátně zdravotnímu stavu a obtížím pa-
cienta.
●● Záznam o pomocných vyšetřovacích 

metodách, nejčastěji rentgenové vyšet-

ření (možný je ale ultrazvuk, fluorescen-
ce, biopsie, barvicí techniky apod.). Po-
kud bylo provedeno, je potřeba doplnit 
popis nálezu – slovní hodnocení nale-
zených patologií a jejich lokalizace.

●● Stanovení diagnózy, popřípadě pra-
covní diagnózy dle RTG nálezu, pokud 
je diagnóza pracovní – jaké další kroky 
povedou ke stanovení diagnózy defini-
tivní, popřípadě na jaká vyšetření a kam 
bude pacient odeslán. 

●● Plán léčby včetně finančního plánu 
s popisem jiných možností léčby a proč 
byly zavrhnuty. Optimální je mít podpis 
pacienta na znamení souhlasu jak s plá-
nem léčby, tak s úplností možných al-
ternativ a celkového zápisu. Zejména 
je nutné mít písemný souhlas u výko-
nů vyžadujících tento souhlas dle záko-
na. Plán léčby je obvykle proveden jed-
nou, na začátku léčby, ale je dobré do-
plnit poznámku, že léčba pokračuje po-
dle plánu, popřípadě zaznamenat změ-
nu léčebného plánu, a opět je dobré mít 
podpisem od pacienta potvrzeno, že 
byl se změnou seznámen.

●● Terapie: lokalizace výkonu, popis vý-
konu, použitý materiál. Doporučujeme 
pečlivý zápis zejména se správnou de-
tailní lokalizací a všemi použitými tech-
nologiemi a materiály včetně výsledku. 
Zde je možno si pomoci fotodokumen-
tací, rentgenovým snímkem. 

●● Poskytnutý léčebný prostředek (lé-
čivý přípravek nebo zdravotnický pro-
středek) v ordinaci. Použitý léčebný 
prostředek je vše od anestetika, ATB ku-
želky, premedikace anxiózních paci-
entů, podané tablety analgetika až po 
membránu, kostní náhrady a implan-
táty. Zde je nutno přesně zapsat pou-
žitý prostředek, případně přidat samo-
lepku z originálních balení augmentátů, 
implantátů apod. Samostatný operační 
protokol v náročnějších případech mů-
že být zvláštní přílohou dokumentace, 
samozřejmě se všemi náležitostmi uve-
denými výše (počínaje bodem „Jméno 
a příjmení pacienta…“).

●● Stanovení případné kontroly (u stavů, 
které to vyžadují), výsledek kontroly.

●● Záznam o receptu, počtu balení, dáv-
kování a poučení pacienta.

●● Výsledky vyšetření, pokud byla pro-
vedena. U složitějších případů a poly-
morbidních pacientů s léky typu an ti-
ko agulancií, bisfosfonátů je potřeba 
uvádět i výsledek vyšetření specialistů, 
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Stomatologie vyššího věku
Digitální stomatologie
Konec amalgámu v Čechách?

Doprovodný program: 
workshopy a výstava

Informace a registrace: www.dent.cz

zda je indikované stomatologické vyšet-
ření možno provést a kdy. Tedy např. vý-
sledek INR ze dne, ve kterém se bude 
provádět chirurgický výkon, CRP ke sta-
novení ATB terapie, histologická vyšet-
ření apod.

●● Záznam o nežádoucích příhodách. 
Je potřeba zapsat vše, co se při výkonu 
událo jako jeho komplikace (např. ko-
laps, alergická reakce, OA komunikace, 
zalomení nástroje…) včetně všech zá-
sahů, které vedly k uvedení do normy, 
a poučení pacienta o této události.

●● Podpis a identifikace. Každý záznam 
musí být podepsán zdravotnickým pra-
covníkem, který jej uskutečnil (neplatí 
u zdravotnického pracovníka, který je 
současně poskytovatelem). U elektro-
nicky vedené dokumentace musí mít 
každý záznam elektronický podpis. Po-
kud péči, která je předmětem zázna-
mu, poskytl zdravotnický pracovník od-

lišný od toho, který provedl záznam ve 
zdravotnické dokumentaci, je ve zdra-
votnické dokumentaci třeba identifiko-
vat i zdravotnického pracovníka, který 
předmětnou péči poskytl.

●● Záznam o vystavení Rozhodnutí 
o dočasné pracovní neschopnosti. Je 
třeba zapsat číslo vystaveného dokladu, 
od kdy je pacient práce neschopen, kdy 
je zván k další kontrole, jsou-li povo-
leny vycházky (jejich rozsah). Obdob-
ně musí být proveden zápis o ukončení 
dočasné pracovní neschopnosti.

Specifické záznamy: 
●● Záznam o přepravě pacienta.

●● Negativní revers při odmítnutí na-
vrhované péče. Pokud pacient odmít-
ne navrženou terapii, je potřeba učinit 
o tom zápis formou negativního reversu, 
aby bylo písemně stanoveno, co se na-
vrhovalo a že byl pacient upozorněn na 

všechna negativa, která z odmítnuté pé-
če vyplývají. S tím zároveň souvisí po-
pis výkonu, který pacient schvaluje, ale 
zubní lékař ho jako odborník považuje 
za kompromisní nebo méně vhodný.

●● Kopie nebo originály zpráv od jiných 
poskytovatelů zdravotnické péče – ty-
picky doporučení k vyšetření, výsledky 
vyšetření, komunikace s jinými posky-
tovateli zdravotní péče.

●● Záznam o nahlížení do dokumentace.

●● Záznam o telefonickém hovoru s pa-
cientem, nebo týkajícím se pacienta; 
popřípadě o jiné podobné komunikaci 
– zaslání e-mailu, zprávy přes sociální 
sítě apod.

Tento materiál je zveřejněn na 
www. dent.cz

(Pro členy/Provozování zubní praxe/
Důležité informace)
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                                    NWD Česko prodává pouze prostřednictvím:
                                    • e-shopu: www.nwd.cz
                                         • telefonu: +420 545 215 103, +420 775 770 603
                                         • e-mailu: v.syslova@nwd.cz

CENOVÝ HIT Příjem objednávek: v.syslova@nwd.cz

• Digitální panoramatický rentgen
• Vysoká kvalita zobrazení: rozlišení HD

• Autokláv na destilovanou vodu 
• MELAdest 65 - výrobník destilované vody

NēO implantátOrthophos XG 3 Vacuklav 31 B+

Akce trvá do 30. 6. 2017

Alpha–Bio Tec. s hrdostí 
představuje další senzaci 
v oblasti implantologie

Nakoupíte nejlevněji v Česku.

Summer Sale99 990,-

Nakupujte za výhodné ceny

PRODEJ / VELKOOBCHOD      SERVIS

Při větších jednorázových nebo ročních objednávkách obdržíte další zajímavé slevy.
Zašlete poptávku: jan.mendlik@nwd.cz

Nabídka
na vyžádání

Nabídka
na vyžádání

Nabídka
na vyžádání

NOVINKA

Odborný poradce:
Michal Šafus
Mob.: +420 778 411 007
E-mail: m.safus@nwd.cz

...a další...

Inzerát A5 cenový hit 04-17.qxp_NWD  02.06.17  13:03  Stránka 1

Denní svetlo CACAN LEDZárivka

Jediná opravdu plnospektrální svítidla

TRH ORDINACÍ
C o m m e r c i a l  S o l u t i o n s  s . r . o .

www.trhordinaci.cz

jako JEDINÍ V ČR OCEŇUJEME
LÉKAŘSKÉ PRAXE v souladu
s Mezinárodními oceňovacími standardy
a exkluzivně nabízíme převzetí / prodej
praxe systémem job-sharing

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
zajištění kompletních právnách služeb při 
převzetí/prodeji praxe

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

Commercial Solutions s.r.o., Žitavského 496,
Praha – Zbraslav, gsm: +420 724 586 766,
e-mail: krabec@trhordinaci.cz

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:

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
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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

odborné akce

Z MeZIOBOROVé KONFeReNCe  
NáDORy HLAVy A KRKU 2017

Ve dnech 7. a 8. 4. 2017 
se v Hradci Králové konala 
mezioborová konference Nádory 
hlavy a krku 2017. Šlo o první 
akci pořádanou nově vznikající 
Českou kooperativní skupinou 
pro nádory hlavy a krku. 

V úvodu konference vystoupili za-
kládající členové J. Klozar, M. Vošmik 
a J. Laco, kteří představili Českou ko-
operativní skupinu pro nádory hlavy 
a krku. Cílem skupiny je propojit od-
borníky, kteří se zabývají diagnostikou 
a léčbou nádorů této oblasti. Skupi-
na má posloužit k mezioborové výmě-
ně názorů lékařů zabývajících se touto 
problematikou a má rovněž vystupovat 
jako partner k mezinárodním organi-
zacím (např. European Head and Neck 
Society nebo International Federation of 
Head and Neck Oncologic Societies) 
zabývajícím se maligními nádory oro-
faciální krajiny. Následovaly informace 
o přijetí nových členů a o způsobu vol-
by do výboru této skupiny. 

V prvním bloku odborné části s ná-
zvem HPV a nádory hlavy a krku – aktu-
ální otázky se přednášející věnovali no-
vinkám ve vztahu HPV infekce a vzni-
ku, diagnostice a možnostem léčby kar-
cinomů v oblasti hlavy a krku (J. Klozar, 
M. Saláková, M. Vošmik, J. Laco). Poté 
se rozproudila dlouhá diskuze, která jen 
potvrdila, o jak aktuální téma se jedná 
a kolik je stále na tomto poli nezodpo-
vězených otázek. 

Druhou částí byla Imunologie s aktu-
álními poznatky o imunitním systému 

a jeho vztahu k potlačování nádorové-
ho procesu, a také o principech a mož-
nostech imunoterapie v léčbě nádorů 
hlavy a krku. Jak se zdá, imunoterapie 
již hraje, a do budoucna bude hrát, vel-
mi významnou úlohu v léčbě nádoro-
vých onemocnění (A. Ryška, M. Fialo-
vá, B. Melichar a M. Vošmik). 

V odpolední sekci Maligní melanom 
v oblasti hlavy a krku se řešila proble-
matika melanomu z pohledu patologů 
a chirurgů, dále možnosti využití che-
moterapie a imunoterapie a rovněž in-
dikace radioterapie u tohoto závažné-
ho onemocnění. Základ kurativní léčby 
melanomu stále spočívá v jeho chirur-
gickém odstranění (M. Trnková, L. Mr-
zena, e. Kubala, M. Pospíšková).

Dalším blokem byly Nové diagnos-
tické a léčebné možnosti a co od nich 
očekávat, kde autoři shrnuli aktuální 
novinky ze světa patologie, zobrazo-
vacích vyšetření, chirurgie oblasti hla-
vy a krku a nových onkologických mož-
ností (J. Laco, H. Dvořáková, M. Zá-
brodský, T. Svoboda). 

Na závěr byla prezentována velmi za-
jímavá kazuistická sdělení napříč obo-
ry s velmi kvalitní fotodokumentací jed-
notlivých případů. První konferenční 
den byl završen příjemným společen-
ským večerem. 

Druhý den konference byl zahájen 
vyhlášením výsledků voleb do výboru 
nově vznikající společnosti. Do výboru 
se, bohužel, nedostal žádný z maxilo-
faciálních chirurgů. Následovala první 
programová sekce s názvem Možnosti 
léčby rekurentních/metastatických ná-

dorů. V této sekci byly uvedeny prezen-
tace na téma reoperace, reiradiace, bra-
chyterapie a systémová léčba (R. Pej-
čoch, M. Pála, J. Petera, K. Cwiertka). 
Tato část byla následována zřejmě nej-
rozsáhlejší diskuzí s výměnou zajíma-
vých názorů odborníků z jednotlivých 
odvětví a se shodou, že léčba rekurent-
ních nádorů je vždy multidisciplinární 
záležitostí. 

Poslední část konference byla věno-
vána Strategii léčby karcinomů slin-
ných žláz. Byly představeny novinky 
z aktuální WHO klasifikace pro nádo-
ry hlavy a krku 2017 z pohledu pato-
loga, kde byl uveden jako nová jednot-
ka tzv. Sekreční karcinom slinných žláz 
mamárního typu. Dále byly prezentová-
ny možnosti chirurgické intervence, pří-
stupy z pohledu radiačního onkologa 
a možnosti systémové léčby (A. Skálo-
vá, P. Čelakovský, J. Novotný, D. Bran-
číková).

Celá konference byla na vysoké úrov-
ni jak ze strany přednášejících i diskutu-
jících z auditoria, tak ze strany organi-
zátorů, kterým patří veliké uznání a po-
děkování za uspořádání této skvělé ak-
ce. Další konference České kooperativ-
ní skupiny pro nádory hlavy a krku je 
plánovaná na rok 2018 v Kroměříži.

MDDr. Karel Král
Stomatologická klinika LF UK 

a FN v Hradci Králové

2017_WDC-ad-A5.indd   1 04/11/16   09:47

Program a registrace: 
www.world-dental-congress.org

29. 8. – 1. 9. 2017
Madrid, Španělsko



S 76 LKS 6/2017



S 77LKS 6/2017

JAKý ByL SeMINář IMPLANTOLOGIe 2017

reklamní prezentace

Seminář IMPLANTOLOGIe 2017, 
který letos proběhl v pátek 7. dubna 
v pražském Clarion Congress Hotelu, 
byl již 21. v pořadí. Pro téměř 
200 zubních lékařů a techniků 
z České republiky i zahraničí byl 
připraven zajímavý odborný program 
okořeněný zážitkovou gastronomií. 

Program semináře zahájili Ing. Ja-
kub Strnad, Ph.D., ředitel společnos-
ti LASAK, a prof. MUDr. Jiří Mazánek, 
DrSc., který ocenil osobní dlouhodo-
bou spolupráci se společností LASAK 
a vyzdvihl progres, jehož společnost 
během více než 25 let na trhu dosáh-
la. Společnost LASAK jako průkopník 
moderní dentální implantologie a tvůr-
ce významných pokročilých technolo-
gií konstantně přispívá k rozvoji toho-
to oboru. Bezkonkurenční servis, který 
společnost LASAK poskytuje svým kli-
entům, a zakázková individuální řeše-
ní přispívají také ke stoupajícímu zájmu 
o implantologický systém BioniQ®, jenž 
prokazuje vynikající klinicky dokumen-
tované výsledky. 

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., 
a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., z Im-
plantologického centra v Hradci Králo-
vé, se v úvodní přednášce pokusili od-
povědět na otázku, zda má sinus lift ja-
ko tradiční a často využívaná augmen-
tační metoda v moderní implantologii 
stále své místo. Na základě vlastních 
zkušeností z více než 4000 provede-
ných operací došli k závěru, že efekti-
vita sinus liftu se v moderní implantolo-
gii pomalu snižuje a že je vhodné všude 
tam, kde to lze, použití sinus liftu ome-
zit, a ukázali, jaké techniky lze k to-
mu využít. Jedním dechem ale dodali, 
že i v současnosti je tato metoda stále 
nenahraditelná, absolutně indikovaná 
a vysoce přínosná. 

Španělský přednášející Dr. Pelayo An-
tuña Valle se s posluchači podělil o své 
zkušenosti s možnostmi protetického 
ošetření, které má stomatolog k dispo-
zici, aby mohl zajistit vysoce estetický 
výsledek při současném zachování dob-
rého stavu tvrdých a měkkých tkání. To 
je velmi náročné i v případech, kdy chi-
rurgická fáze ošetření proběhla úspěšně 
a bez komplikací. Ve svém vystoupení 
tak věnoval pozornost i takovým fakto-
rům, jako je ideální profil pilířů (kritický 
a subkritický), aby byl zajištěn odpoví-
dající přechod mezi kulatou hlavou im-

plantátu a anatomií zubu, nebo použi-
tí provizorní protézy před zavedením tr-
valé náhrady.

Druhý blok přednášek byl zahájen 
křestem třetího, doplněného a přepra-
covaného vydání knihy Dentální im-
plantologie prof. MUDr. Antonína Ši-
můnka, CSc., a kol. Účastníci seminá-
ře si tak mohli na místě jako první za-
koupit nové vydání jediné původní tu-
zemské komplexně zaměřené implan-
tologické monografie, na které kolektiv 
autorů pracoval více než dva roky. Au-
torsky se na knize spolupodíleli také ře-
ditel společnosti LASAK Ing. Jakub Str-
nad, Ph.D., a jeden ze zakladatelů spo-
lečnosti doc. Ing. Zdeněk Strnad, CSc.

Jak přistupovat k pacientům trpí-
cím zápachem z úst. Jak léčit halitózu 
v ka ždodenní stomatologické praxi. Že 
implantáty mohou způsobovat zápach 
z úst v různé míře. Nejen tato téma-
ta rozebral ve své přednášce nizozem-
ský implantolog Dr. Curd Bollen. Shr-
nul příčiny halitózy, které přímo sou-
visí s implantáty (např. periimplantitis), 
a zdůraznil, na co je třeba v souvislos-
ti s halitózou dávat pozor při pravidel-
ných kontrolách implantátů. Závěrem 
svého vystoupení se věnoval metodám 
detekce a léčby tohoto v naší společ-
nosti stále do značné míry tabuizované-
ho problému.

Na použití presovaných kompozitů 
pro full arch rekonstrukce se zaměřil 
MUDr. Tomáš Vosáhlo z Hradce Králo-
vé. V bohatě fotograficky dokumentova-
né prezentaci ukázal, že vlastnosti kom-
pozitních materiálů se stále zlepšují a že 

současná kompozita jsou tak vhodnou 
alternativou pro full arch rekonstrukce 
na dentální implantáty. S posluchači se 
také podělil o výsledky použití kompo-
zitů na konstrukcích BioCam® po více 
jak pěti letech včetně zkušeností a srov-
nání s dalšími koncepty.

V závěrečném vystoupení prezento-
val MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., z pražské 
kliniky, několikaleté teoretické a prak-
tické zkušenosti z implantací a augmen-
tací kosti v maxile. Maxila je, mimo ji-
né, charakterizována kostí s nižší denzi-
tou, vestibulárním sklonem alveolární-
ho výběžku, přítomností čelistní dutiny 
v distálních partiích a rychleji progre-
dující poextrakční atrofií, která je navíc 
v oblasti sinů obousměrná v dorzokra-
niální rovině. Posluchačům představil 
vlastní koncept ošetření vertikálního ne-
dostatku kosti v distální maxile pomocí 
metody sinus liftu s použitím augmen-
tačních materiálů a implantátů společ-
nosti LASAK. Sdělení bylo bohatě do-
kládáno statistickými a histologickými 
výsledky spolu s kazuistickými příklady.

O zpestření večerní společenské části 
s rautem se postaral šéfkuchař Petr Kou-
kolíček se svojí molekulární kuchařskou 
show. Při tomto netradičním gastrono-
mickém zážitku, kde nesouhlasí vizu-
ální vjem s tím chuťovým, tak návštěv-
níci ochutnali například NITRO kapu-
číno připravené v tekutém dusíku při 
-196 °C, kouřící drinky, kaviár z curacao 
s karbonizovaným pomerančem nebo 
jablečný štrůdl v kostce. 

LASAK, s. r. o.

Na snímku ze semináře LASAK IMPLANTOLOGIE 2017 jsou (zleva) prof. MUDr. Jiří 
Mazánek, DrSc., MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., 
a Dr. Pelayo Antuña Valle (Španělsko).
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s akreditovaným pracovištěm parodontologie a stomatochirurgie. 
Nabízíme moderní vybavení – operační mikroskop, Cerec, mladý a přátelský 
kolektiv, spolupráci se zubní laboratoří. Pravidelná školení, možnost dalšího 
vzdělávání. Na pracovišti implantolog a dentální hygienistka. 

Nástup od 1. 9. 2017, v případě zájmu ubytování zajištěno. 
Vaše CV, prosíme, zašlete na 
e-mail info@stomatologie-jh.cz

PŘIJMEME ZUBNÍHO LÉKAŘE (-KU) 
DO STOMATOLOGICKÉ KLINIKY V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

DO ZAVEDENÉ PRAXE
zubar-praha8.cz 

PŘIJMU
ZUBNÍHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU.

V případě zájmu nebo dotazů 
mě kontaktujte na

mddr.jiriprochazka@gmail.com 

Mladý kolektiv, podpora ve vzdělávání 
samozřejmostí, stálá klientela, 

moderní vybavení, velmi zajímavé 
platové ohodnocení. Praxe je výhodou, 

ne však podmínkou. 

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

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

VariOr  
DNAanalýzy pro

stomatology

www.gentrend.cz
+420608636119

DNA diagnostika 
parodontálních patogenů

VariOr Dento

VariOr Gen

DNA diagnostika 
predispozic k parodontitidě

VariOr Caries

DNA diagnostika 
kariogenních bakterií

VariOr Dento
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reklamní prezentace

JAK Se Měří ČeLISTNí ANOMáLIe 
NeJeN HABSBURKů?

S MUDr. Magdalenou Koťovou, 
Ph.D., jsme se nepotkali náhodou. 
Naším společným tématem bylo 
v současném období nejrůznějších 
zkoušek, včetně atestací z oboru 
ortodoncie, právě téma výuky nových 
specialistů – ortodontistů a její 
podpora prostřednictvím nástrojů IT. 
Paní doktorka M. Koťová promovala 
v roce 1977 a v roce 1986 získala 
specializaci v oboru ortodoncie. 
Mezi lety 1986–1996 pracovala jako 
odborná asistentka na ortodontickém 
oddělení II. Stomatologické kliniky 
1. LF UK Praha. Od roku 1996 
vede oddělení ortodoncie a léčby 
rozštěpových vad Stomatologické 
kliniky 3. LF UK ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady v Praze. Ke své 
práci jak dr. M. Koťová, tak ostatní 
lékaři a studenti využívají rovněž 
počítačový program PC DeNT. Náš 
rozhovor se tedy nesl v duchu výuky 
ortodoncie a podpory vzdělání 
z pohledu informačního systému.

Jaká je aktuálně situace 
v oboru ortodoncie? Jedná se o obor, 
který je z pohledu nových studentů 
na vzestupu?

Určitě ano. Ke konci roku 2016 by-
lo v ČR 314 ortodontistů a každým ro-
kem atestuje v oboru ortodoncie cca 
10– 15 nových specialistů; za měsíc v Plz-
ni bude probíhat atestace 11 lékařů. Dří-
ve bylo pro praktické zubní lékaře vel-
kým problémem nabídnout pacientům 
ortodontistu, který by se o ně v případě 
potřeby postaral. Již delší dobu se po-
dílím na vzdělávání lékařů také v rámci 
odborných výukových aktivit ČSK a zde 
stížnosti na nízkou dostupnost ortodon-
tistů zaznívaly v minulosti celkem pravi-
delně. Po mém návratu ze školení se po-
každé zvýšil počet telefonátů, kdy k nám 

na kliniku zubní lékaři objednávali své 
pacienty ze širokého okolí. Dnes je do-
stupnost ortodontistů lepší, alespoň tedy 
ve větších městech ČR.

Výuka těchto nových ortodontistů je 
určitě náročná. Jak vzdělávání probíhá?

Jedná se o denní klinické tříleté studi-
um, tzn. že lékaři musejí na naší stoma-
tologické klinice skutečně 3 roky praco-
vat. Pod odborným dohledem se věnují 
léčebně-preventivní činnosti v oboru or-
todoncie a postupně zvládnou nejrůzněj-
ší dovednosti. Zároveň je jejich povin-
ností vypracovat písemnou atestační prá-
ci. Nejen pro studenty a kmenové lékaře 
oddělení, ale i pro běžný provoz je nutné, 
vedle detailní diagnostiky, sestavování lé-
čebných plánů a sledování průběhu a vý-
sledků léčby pacientů, také zpracování 
a ukládání dokumentace a dalších dat 
tak, aby byla kdykoliv k dispozici. V or-
todoncii pracujeme s detailem, je proto 
nutná velká přesnost. Nejrůznější měření, 
jejich ukládání a analýza probíhá v pro-
středí informačního systému PC DENT, 
který na naší klinice používáme od její-
ho založení. PC DENT byl jedním z prv-
ních informačních systémů pro zubní lé-
kaře na trhu a je pro nás skutečně důle-
žité, že i když prošel řadou inovací, tak 
veškerá i „historická“ měření a informace 
v něm uložené jsou nám kdykoliv k dis-
pozici. Jistě se doba posouvá dopředu, 
ale my nemáme jediný důvod systém mě-
nit. PC DENT se nám osvědčil i při ana-

lýze dat našich pacientů z rozštěpového 
centra, kde je FNKV jedním ze dvou cen-
ter této specializované péče v ČR.

Kolik studentů u vás obhájilo atestaci 
v oboru ortodoncie?

Od roku 1996 do současnosti z naše-
ho pracoviště vyšlo 25 postgraduálních 
studentů, kteří se stali úspěšnými orto-
dontisty. V letošním roce přichází k ates-
taci z našeho pracoviště další 2 studen-
ti. V současné době však nemáme vol-
ná místa pro další lékaře, kteří by chtě-
li na našem pracovišti absolvovat přípra-
vu k atestaci z ortodoncie. Zájem kolegů 
o naše pracoviště nás velmi těší. To, co 
bychom celorepublikově přivítali, je vět-
ší počet kvalitních lékařů, kteří by se vě-
novali výuce ortodoncie.

Podělte se s námi, prosím, o to, 
jaká zajímavá práce se u vás na klinice 
realizovala. 

Těch byla řada, veškerá měření, ať už 
na modelech, nebo RTG snímcích, pro-
bíhají v systému PC DENT. Zmíním ale-
spoň práci MUDr. Wandy Urbanové, 
Ph.D., která se soustředila na téma čelist-
ních anomálií rodu Habsburků. Při tomto 
výzkumu kolegyně ověřovala morfologii 
obličeje nositelů progenie v rodu Habs-
burků formou výzkumu portrétů na do-
bových mincích. Studie se prováděla na 
digitálních fotografiích historických min-
cí. Pro měření úhlů a analýzu profilu po-
žívala právě program PC DENT a četné 
možnosti, které jeho ortodontický modul 
nabízí.  

Dá se závěrem uvést jakési doporučení 
informačního systému pro vaše kolegy 
stomatology?

Dnes je doba, kdy si může lékař svůj 
informační systém vybrat. Nabídka je 
skutečně rozsáhlá. Žádný z informačních 
systémů však není dokonalý a možná je 
to právě kvůli rychlému rozvoji v oblas-
ti medicíny. V ortodoncii je klíčová dlou-
hodobost sledování a analýza uložených 
dat. Znamená to, že software nám mu-
sí sloužit skutečně dlouhé roky, být vždy 
dostupný a připravený k analýze v něm 
uložených současných i historických dat. 
My jsme si vybrali PC DENT, který nám 
takovou službu dělá.  

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

Odborná práce o čelistních anomáliích 
rodu Habsburků byla prováděna formou 
výzkumu portrétů na dobových mincích 
(byla také publikována v LKS č. 9/2013). 
Na snímku je mince s portrétem 
Ferdinanda III. 

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

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

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

Zaměstnanci jsem určil 
termín čerpání dovolené od 
2. května 2017 do 5. května 2017. 
Na 3. května je zaměstnanec 
objednaný na vyšetření. Musí 
tento den zaměstnanec čerpat 
dovolenou?

V tomto případě zaměstnavatel mů-
že zaměstnanci určit čerpání dovole-
né pouze na 2., 4. a 5. května 2017. 
U 3. května 2017 záleží na dohodě. Jest-
liže zaměstnanec požádá o určení do-
volené, lze ji určit i na 3. května 2017. 
Pokud tak neučiní, nesmí zaměstnavatel 
na tento den dovolenou nařídit. Zaměst-
navatel nesmí určit čerpání dovolené na 
dobu překážek v práci. 

Pokud však zaměstnanec během do-
volené musí nečekaně na ošetření, do-
volená se nepřerušuje a nejde o překáž-
ku v práci na straně zaměstnance.

Podle nového atomového zákona 
prý musí všichni zubní lékaři 
do konce roku 2017 absolvovat 
povinné školení radiační ochrany. 
Je to pravda?

Provozování zubního rentgenového za-
řízení (intraorálního, OPG i zubního vý-
početního tomografu) nově podléhá tzv. 
registraci a provozovatel takového zaří-
zení se nazývá registrantem. Každý regis-
trant musí ustanovit osobu, která u něj od-
povídá za radiační ochranu, a zajistit její 
přítomnost na pracovišti (registrant, který 
je fyzickou osobou, může ustanovit i sám 
sebe). Tato osoba pak musí každých 5 let 
absolvovat tzv. přípravu osob zajišťujících 
radiační ochranu registranta, což je vzdě-
lávací kurz, který má předepsaný obsah, 
musí trvat alespoň 6 hodin a musí být or-
ganizován držitelem povolení Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost. Poprvé 
je třeba tento vzdělávací kurz absolvovat 
do konce roku 2017. 

Výjimku představují držitelé opráv-
nění k vykonávání soustavného dohle-
du nad dodržováním požadavků radi-
ační ochrany (tzv. dohlížející osoby po-
dle starého atomového zákona). Pokud 
chtějí být osobami zajišťujícími radiač-
ní ochranu registranta, musí rovněž vý-
še uvedený kurz každých 5 let navštěvo-
vat, na jeho první absolvování však po-
dle stanoviska Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost mají čas až do konce 
roku 2021. 

V praxi se často vyskytují případy, 
kdy jeden poskytovatel zdravotních slu-
žeb provozuje zubní rentgenové zaříze-
ní (je tedy registrantem) a umožňuje ji-
ným poskytovatelům, aby jeho rentge-
nové zařízení používali. Pro tyto přípa-
dy Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
doporučuje, aby takový registrant usta-
novil více osob odpovědných za radiač-
ní ochranu, a to každého, kdo skutečně 
snímkuje pacienty. Tak bude zajištěno, 
že v době provozu předmětného rent-
genového zařízení bude osoba zajišťu-
jící radiační ochranu skutečně přítom-
na. Všechny osoby zajišťující radiační 
ochranu musí absolvovat výše uvedený 
vzdělávací kurz.

Prestižní stomatologická klinika  
v centru Prahy 1  

přijme zubní lékařku/lékaře. 
Praxe v oboru záchovné stomatologie vítána.  

Požadujeme časovou flexibilitu, reprezentativní 
vystupování, smysl pro týmovou spolupráci, 

chuť dále se vzdělávat, aktivní znalost AJ 
(příp. NJ) - praxe v zahraničí výhodou.

Váš motivační dopis společně se 
strukturovaným životopisem, obsahujícím 

souhlas s uchováním osobních údajů, 
zasílejte na adresu: manager@mdc.cz
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připravujeme

PROČ Se DěTI BOJí ZUBNíHO OŠeTřeNí

S velkým úsměvem zdravíme všech-
ny, kterým patřil červnový Mezinárod-
ní den dětí. Obrázek s půvabným mate-
matickým rébusem nám zaslala MUDr. 
Lenka Kahánková z Mostu: 

„Toto je slovní úloha z matemati-
ky, jejímž autorem je můj vnuk Radek 

(3. třída ZŠ). Vypadlé zuby jsou vybar-
veny žlutě. Kolegové, tak jaký vám vy-
šel výsledek?“

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

Výsledky zajímavé studie pro LKS 
zpracoval kolektiv autorů ze Stomato-
logické kliniky 1. LF UK v Praze: Jana 
Vašáková, Jana Matoušková, Lucie Še-
bestová, Milan Drahoš, Lia Navarová, 
Zdeněk Broukal. Cílem bylo definovat 

hladinu zubního strachu u dětí ve vě-
ku 2 – 7 let a stanovit jeho vztah k věku, 
pohlaví, stavu chrupu a lokalitě. Získa-
né výsledky mohou být nápomocné při 
volbě způsobu ošetření dětí a tak snižo-
vat jejich strach.

NABÍZÍ K PRONÁJMU 
ZAVEDENOU ORDINACI 

STOMATOLOGA

KONTAKTY
e-mail: starosta@choltice.cz

tel.: 606 660 226

Specializované zubní centrum se 
sedmi ordinacemi, které se nachází 
v moderně zrekonstruované budově 
ve Frýdku– Místku, nabízí k pronájmu 
volné prostory o rozloze 20 m2 
se všemi instalacemi pro provozování zubní 
ordinace s centrálním sáním, odlučovačem 
a kompresorem. Výhodou našeho 
pracoviště je sdílení centrální sterilizace, 
recepce, čekárny a pohodlného, plně 
vybaveného zázemí pro zaměstnance. 
Součástí je i zubní laboratoř a příprava pro 
ordinaci ortodontisty. 
Nabízíme příjemné, moderní pracovní 
prostředí pro lékaře se zájmem 
o stomatologii a mezioborovou 
spolupráci. 

Bližší informace

tel.: 731 177 286
e-mail: studenkova@vasezubarna.cz 

fotoúsměv
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fotoalbum

MOMeNTKy  
Ze SNěMU ČSK
Reportáže z květnového 67. jednání sněmu  
České stomatologické komory, které si můžete 
přečíst v první části tohoto časopisu, 
tradičně doplňujeme fotografickým nahlédnutím 
do kuloárů a celkové atmosféry dění 
v krásném prostředí historického Mikulova.

Blahopřání sněmu k životnímu výročí tentokrát 
patřilo MUDr. Ireně Wilferové z OSK Litoměřice 
a šéfredaktorovi časopisu LKS PhDr. Ladislavu 
Šolcovi, který letos kromě významných kulatin 
oslavil také čtvrtstoletí svého působení v „elkáesce“.

Již v pátek 12. května proběhla v mikulovském hotelu Galant jednání orgánů ČSK a výborů sněmu. Snímek vlevo je ze zasedání legislativního 
výboru, uprostřed je fotografie z jednání rozpočtového výboru. Páteční večerní hodiny pak byly příležitostí pro každého, kdo si chtěl u sklenky 
dobrého moravského vína popovídat s prezidentem-elektem doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., a stávajícím viceprezidentem a zároveň 
kandidátem na funkci viceprezidenta ČSK pro nové funkční období MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., (snímek vpravo). Debaty – částečně 
pracovní, ale hlavně přátelské – příjemně překlenuly čas z pátku na sobotu.

MUDr. Vratislav Čermák je znám nejen jako dlouholetý funkcionář Komory, v současnosti člen sněmu za OSK Jičín, ale také jako výborný 
fotograf, jehož snímky zdobily prostory pražské Apolenky již na dvou výstavách. Svoji novou knihu věnovanou cestám po Africe představuje 
MUDr. Aleně Mitterové z OSK Šumperk (vlevo). Prostřední fotografie dokumentuje, jak o přestávkách vylákalo moravské sluníčko účastníky 
sněmu na terasu, kde se probíralo vše pracovní i věci jen tak ze života… Na snímku vpravo je stánek Kooperativy pojišťovny, a. s., která nabízí 
členům ČSK profesní pojištění. Celkem se během sněmu ČSK v Mikulově prezentovaly čtyři firmy.
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Fotografie z Digitálního DentaDne, 19.-20. květen 2017

Dentální svět  
je digitální. A Vy?
Přijďte a vyzkoušejte si: 
    Intraorální skenery
    Kompletní chairside řešení pro ordinace 
    CAD/CAM v laboratoři

Těšíme se na Vás. 
Pražské výstaviště, 12.-14. říjen 2017  
Pravé křídlo Průmyslového paláce 

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

NOVĚ
1,200 mW/cm2

Polymerační lampa

Bluephase® Style

Nejmenší 
 LED lampa
pro každé použití

Zhlédněte Bluephase Style animaci na: 
www.ivoclarvivadent.com/bluephasestyle_en

Licence k polymeraci

Bluephase® Style – Nejmenší LED lampa pro každé použití

Bluephase® Style 20i – Výkonná LED lampa pro každé použití

Bluephase® Style M8 – Ekonomická varianta LED lampy 
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JSME DENT1S!
VYSOKÁ KVALITA! NÍZKÁ CENA!

JDE NáM o kvaliTu - SNAŽÍME SE O ROZUMNÉ 
CENY, NEVEDEME NEZDRAVÝ CENOVÝ BOJ 
VEDOUCÍ K NESMYSLNĚ NÍZKÝM CENÁM, 
KTERÉ SE MUSÍ NĚKDE NEGATIVNĚ PROJEVIT

BuSiNESS

ClaSS

SERviCE

ECONOMY

CLASS

PRICES

JSME pRužNěJší - fLExIBILITA DÍKY ZÁZEMÍ 
DISTRIBUčNÍhO SKLADU

NETvRDíME, žE NEMůžE NaSTaT NěJaký 
pRoBléM - ALE I SEBEMENŠÍ PROBLÉMY 
OKAMŽITĚ ŘEŠÍME

NETvRDíME, žE SE už NEMáME Jak 
zlEpšovaT - NA ZLEPŠENÍ PRACUJEME 
KAŽDÝ DEN, JE TO PRO NÁS VÝZVA, JSME 
RÁDI ZA VŠEChNY VAŠE NÁVRhY

iNDiviDuálNí příSTup kE kažDéMu 
- NEDOVOLÁTE SE NA ŽÁDNÉ CALL CENTRUM 
S “CVIčENÝMI OPICEMI”, RÁDI VÁM KDYKOLIV 
POMůŽEME

NEJSME aMaTéři - VŠE, CO PRODÁVÁME, 
JSME VYZKOUŠELI A PODROBILI TESTOVÁNÍ

oDBoRNá poDpoRa kliNiky aSklEpioN 
- PORADENSTVÍ (ChIRURGIE/PROTETIKA), 
ŠKOLENÍ, INDIVIDUÁLNÍ STÁŽE

iMplaNTáT
JIŽ OD 1 900 Kč

Vč. DPh*

*cena po odečtení maximálního naturálního bonusu - výrobky z produkce NOVADENTO, 
PROCESS FOR PRF, LUVIS, ASKLEPION-TRADE a DENTIS (pouze chirurgické sady).

aBuTMENT
JIŽ OD 1 115 Kč

Vč. DPh


