
2
0

1
5

  
 r

o
čn

ík
 2

5
  
č.

 3

ČASOPIS
ČESKÉ

STOMATOLOGICKÉ
KOMORY

 RECENZOVANÝ ČASOPIS.  Indexováno: Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus.  ISSN 1210-3381

Asklepion
1/1

 

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

Partner č. 1 v zubní implantologii

MEZIROČNÍ RŮST DENTISU TENTOKRÁT O 30 % za ROK 2013/2014.

NEJSEM
SPOKOJEN ZAČÍNÁM NECHCI UŽ

PLATIT TOLIK

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM?

Z STOP

DENTIS OneQ

PROČ?
•    Leptaný bioaktivní povrch implantátu zajišťující rychlejší sekundární 
      stabilitu implantátu
•    Změněný tvar k zajištění lepší primární stability – význam 
      u immediátních implantací a okamžitého zatížení
•    Možno zavést nejenom krestálně, ale i lehce subkrestálně 
      – zlepšení regenerace kosti a lepší ochrana před periimplantitidou
•    Plně jsou integrovány úzké implantáty (miniimplantáty) a naopak 
      široké-wide implantáty do jedné sady

2 760 Kč

ZA IMPLANTÁT vč. DPH



NOVINKA
PUMA ELI R

Cena od: 369.000,- Kč vč. DPH

Petrohradská 6/7,
101 00, Praha 10
Vjezd pro parkování ulicí Novgorodská 6

Česká republika

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz
e-mail:
liehmann@volny.cz

Tel./fax:
+420 271 740 423
+420 271 742 716
+420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.
Výhradní autorizovaný zástupce 
Castellini pro ČR

CASTELLINI_A4_2015.indd   1 23.2.15   12:37

8. – 9. října 2015
Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, Praha 2

18. ročník mezinárodního kongresu Téma: Problematika horního 
laterálního úseku chrupu
Odborný program pro zubní lékaře
Odborný program pro sestry 
a dentální hygienistky
Posterová sekce

Informace: www.dent.cz

P DENTÁLNÍDNY PRAGUEDENTALDAYS



45LKS 3/2015

obsah

Časopis České stomatologické komory LKS 
vychází jako odborný a stavovský měsíčník 
v jedenácti vydáních do roka  
(čísla 7 a 8 vycházejí jako dvojčíslo 7 – 8).
Vydavatel:  Česká stomatologická komora 

Slavojova 22, Praha 2, PSČ 128 00 
IČ: 00224286

LKS, 2015, ročník 25, číslo 3, s. 45 – 66 
(příloha Servis S21 – S30)
Uzávěrka čísla: 4. 3. 2015 
Datum vydání: 16. 3. 2015 
Uzávěrka materiálů do č. 4/2015: 9. 3. 2015
Předpokládaná distribuce č. 4/2015: 20. 4. 2015

ISSN: 1210-3381
Mezinárodní indexové číslo: 46 856
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR:
MK ČR E 6067

LKS na internetu: www.publero.cz

Indexováno: 
Seznam recenzovaných neimpaktovaných 
periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR 
(www.vyzkum.cz)
Bibliographia Medica Čechoslovaca
(www.nlk.cz)
Národní technická knihovna 
(www.techlib.cz)
Index Copernicus
(www.indexcopernicus.com)
Abstrakty všech článků z časopisu LKS jsou 
zveřejněny v českém a anglickém jazyce  
na www.dent.cz.

Náklad: 10 750 výtisků

Adresa redakce a administrace 
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 234 709 630, +420 234 709 625 
Fax: +420 234 709 639 
E-mail: lks@dent.cz
Šéfredaktor: PhDr. Ladislav Šolc
Odpovědná redaktorka: PhDr. Iva Žáková
Tajemnice redakce: Ing. Jolana Kunrtová
Grafický design: Ondřej Grygar
Redakční rada: předseda – MU Dr. Robert 
Houba, Ph.D., místopředsedkyně – doc. MU Dr. 
Marie Bartoňová, CSc., členové – MU Dr. Jan 
Černý, MU Dr. Michal Dudek, Ph.D., prof. et 
prof. MU Dr. et MU Dr. Lydie Izakovičová Hollá, 
Ph.D., MU Dr. Zdeněk Poledna, MU Dr. Michal 
Straka, CSc. (SR), MU Dr. Jan Streblov 

Sazba: G2 studio, s. r. o.
Výroba: Helma Beta, spol. s r. o.
Distribuce: Česká pošta, s. p.
Časopis je distribuován bezplatně členům 
České stomatologické komory.  
Roční předplatné 
pro nečleny ČSK v ČR: 460 Kč
pro zubní lékaře v SR: 690 Kč (27 EUR)
(Cena jednoho čísla: 60 Kč)
Ceny jsou uvedeny včetně poštovného,  
balného a příslušného DPH.
Objednávky přijímá redakce. 

Inzerce 
Ceník inzerce: www.dent.cz
Bližší podmínky sjednává:
Oddělení ekonomiky a služeb
Ing. Renáta Bělíková
Tel.: +420 234 709 614, +420 603 825 154
E-mail: belikova@dent.cz; inzerce@dent.cz 
V rubrice REKLAMNÍ PREZENTACE představujeme 
komerční informace a aktivity firem. 

LKS Je ReCeNZOVANý ČASOPIS.  
Otiskuje odborná sdělení z oblasti zubního 
lékařství a souvisejících medicínských oborů 
a další díla. Redakce si vyhrazuje právo provést 
drobné úpravy textu a možnost text nezveřejnit. 
Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou 
zveřejněny na www. dent. cz.

Autoři fotografií: Dagmar Češková (s. 45 
a titulní strana); Zuzana Pětrošová (s. S29); 
Ladislav Šolc (s. 45, 50, 51, 58, 65, S30).
Archivní fotografie: Archiv ČADE (s. S25); 
Archiv ČSPS (s. S22 – S23); Archiv Radka 
Mounajjeda (s. S26); Ladislav Dzan (s. S29); 
Lukáš Hauer (s. 61 – 63); Jan Vokurka (s. 52 – 57).
Autoři ilustrací: Jiří Jenšovský (s. S21).

tiráž

z titulní strany

Z představenstva ČSK: Informace z jednání 13. – 14. 2. 2015 46 – 47

Z revizní komise ČSK: Informace z jednání 13. 2. 2015 47

Světový den ústního zdraví 20. března 2015 48

Pražské dentální dny 2015 48

Sledujte digitalizované aktuální informace ČSK on-line kdykoli a kdekoli 50

Reportáž: IX. kongres mladých zubních lékařů na Slovensku 51

Odborné sdělení: Deriváty krevní plazmy v zubním lékařství 52 – 57

Odborné stanovisko představenstva ČSK č. 1/2015 k zevnímu bělení zubů 58

Stanovisko VR ČSK k dentálním slitinám  
a jejich kompatibilitě s vyšetřením MR 58 – 59

Malé ilustrované repetitorium: Dentoalveolární chirurgie, Test 3 61 – 63

Historie: 120 let rentgenu 65

Výroční kongres ePA 2015 bude v Praze S22 – S23

Ohlédnutí za 38. výročním kongresem ePA S23

Tématem 8. výročního kongresu ČADe  
budou Neúspěchy v estetické stomatologii S25

Radek Mounajjed přednášel na Harvardově univerzitě S26

Poradny S28

Fotoúsměv; Připravujeme S29

Fotoalbum: Šestý Škachův den S30

Na fotografii je otiskovací 
lžička pro jednokorunkové fixní 
náhrady v laterálním úseku 
chrupu. Sloužila pro sádrový 
otisk s termoplastickou otiskovací 
hmotou v měděném kroužku. Tyto 
lžičky (ale i otisky pouze jediného 
zubu) se používaly ještě počátkem 
2. pol. 20. století.

Příležitostí pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet, jaké je to přednášet před plným auditoriem, 
je každoročně Kongres mladých zubních lékařů. O letošní mezinárodní účasti v Senci, 
včetně té české, se více dozvíte v reportáži na straně 51. A jak vidíte na fotografii, díky 
rodičům – stomatologům tu lze čerpat zkušenosti už od nejútlejšího dětství.
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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
13. – 14. 2. 2015

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

zz Strategie postupu Komory před do-
hodovacím řízením na rok 2016. Před-
stavenstvo projednalo návrh dopisu, 
který upozorňuje na ekonomicky neu-
držitelnou situaci v oboru stomatologie. 
Dopis, doplněný o ekonomické úda-
je a grafy, bude zaslán členům zdravot-
ního výboru parlamentu ČR, ministru 
zdravotnictví a dalším poslancům a po-
litikům. Na přípravě dopisu se podílejí 
dr. J. Banková, dr. R. Jakl, dr. T. Vrbková, 
dr. M. Řezáč, dr. P. Chrz, dr. R. Houba, 
ve spolupráci s Mgr. J. Kovaříkem.
zz Jednání ČSK.
 • Dne 21. 1. jednal dr. P. Chrz na MZ ČR 

s Mgr. Z. Podhrázkým o připravovaném 
doporučeném obsahu místních radiolo-
gických standardů pro zubní RTG a po-
žádal, aby standardy pro zubní lékaře 
byly vytvářeny ve spolupráci s ČSK a jí 
doporučenými odborníky. Komora se 
bude snažit ovlivnit, aby CBCT a OPG 
byly ve stejném režimu jako zubní RTG, 
tj. jako jednoduché zdroje ionizujícího 
záření.

 • Ministerstvo financí ČR předložilo ná-
vrh zákona o registraci tržeb, který před-
pokládá zavedení elektronické evidence 
tržeb – tzv. chorvatský model. Tento ná-
vrh byl předmětem jednání Koalice sou-
kromých lékařů, která se sešla 24. 2.

 • Semináře Výboru pro zdravotnictví 
PSP ČR „eHealth – modernizace české-
ho zdravotnictví“ k platformě pro elek-
tronické zdravotnictví se za ČSK zúčast-
nila RNDr. M. Švábová. Seminář se ko-
nal 27. 1. pod záštitou předsedy výboru 
prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. 
zzOdborná skupina pro dentální zdra-

ví při ČSK se sešla 26. 1. a projednáva-
la způsob propagace dentálního zdraví. 
Zúčastnili se dr. T. Vrbková, dr. J. Černý 
a dr. J. Netolický, zástupci společnosti 
Wrigley a PR agentury Quent, s. r. o.

zz Skupina představenstva pro nové  
webové stránky se sešla 9. 2. za účasti 
dr. R. Jakla, dr. M. Řezáče, dr. J. Švába, 
RNDr. M. Švábové, Mgr. Z. Sladkovské, 
M. Jinocha. Strukturu nových webových 
stránek připravuje Mgr. Jan Řezáč a bude 
ji prezentovat na květnovém jednání sně-
mu ČSK. Následně se bude konat výběro-
vé řízení na dodavatele webových stran.
zzDentforum. Je dokončována úprava 

webových stránek dentforum.cz. Infor-
maci o zprovoznění upraveného webu 
obdrží členové Komory e-mailem a zá-
roveň bude zveřejněna na www.dent. cz. 
zz Problematika parodontologie. Jed-

nání představenstva se zúčastnil doc. 
MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., a prezento-
val svůj názor na znovuzavedení spe-
cializačních zkoušek v oboru parodon-
tologie. 
zz Přednáška pro studenty. Dr. P. Chrz 

a dr. R. Houba se 28. 1. zúčastnili před-
nášky pro 1. – 5. ročník studentů zub-
ního lékařství LF UK Praha. Hovořili 
o činnosti ČSK a odpovídali na dotazy 
studentů.
zz Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková a o činnosti ČR ČSK prof. 
T. Németh.

zz Zahraniční činnost. 
 • Doc. J. Zemen informoval o činnos-

tech a zprávách z FDI a CED a o akti-
vitách CED v r. 2015. Do FDI byla dne 
8. 2. odeslána národní zpráva za ČSK. 
Zodpovězen byl dotazník Řecka poda-
ný přes CED. 

 • Na webových stránkách ČSK v čás-
ti Zahraniční činnost budou zveřejně-
na loga a odkazy na weby organizací 
ADEE, CED a FDI.

 • Dne 11. 2. se uskutečnilo setkání 
dr. R. Houby s prezidentem The Arab 
Dentists Association in Israel (Komora 
arabských zubních lékařů v Izraeli) dr. 
Fakhri Hassanou, jeho kolegy a MUDr. 
Ibrahimem Sghierem. Byla diskutována 
možnost spolupráce při vzdělávání.
zzVzdělávání. Představenstvo projed-

návalo žádosti podané VS ČSK týkají-
cí se Osvědčení odbornosti, registrace 
vzdělávacích akcí, akreditace pracovišť 
a příspěvků z Účtu klinik. 
zzWebinář. Uskutečnil se 5. 2. s MUDr. 

Michalem Lvončíkem na téma „Zákla-
dy KPCR“. Zájem zubních lékařů ne-
přesáhl kapacitu třídy (78 přístupů). Zá-
znam je zveřejněn v archivu webiná-
řů na e-learningovém portálu (http://
mo odle. apolenka.cz).

ÚHRADy STOMATOLOGICKé PéČe V ROCe 2015 – 
ZMěNA ReGULAČNíHO OMeZeNí
Jak jsme již informovali, dle úhradové vyhlášky došlo pro rok 2015 ke změně 
regulačního omezení u kódů 00913, 00931 a 00940. Změna frekvencí je 
účinná od 1. 1. 2015, frekvenční omezení nebude zpětně vztahováno na tyto 
kódy vykázané v r. 2014.
Informace ke kódu 00913: V případě, že bude potřeba zhotovit OPG 
v souvislosti s předoperačním stomatologickým vyšetřením (např. před 
kardiochirurgickou či ortopedickou operací, transplantací apod.), VZP 
souhlasí s tím, aby se tento kód vykázal jako vyžádaná péče s diagnózou 
základního onemocnění, tj. v indikovaném případě i před uplynutím 365 dní 
od předchozího vykázání. O stanovisku ostatních zdravotních pojišťoven 
budeme aktuálně informovat.

DůLeŽITé INFORMACe NA WWW.DeNT.CZ 
 • Výklad k postupu povinné registrace zubních lékařů do Národního registru 

poskytovatelů zdravotních služeb a ke sběru dat pro Výkazy rezortního 
statistického zjišťování pro obor stomatologie za rok 2014. Zpracoval ředitel 
ÚZIS doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (www.dent.cz, odkaz Aktuální 
informace z 27. 2. 2015).

 • V přípravě: Metodika k vykazování příjmů za zrušené regulační poplatky 
prostřednictvím kódu 09543. Jakmile ČSK obdrží přislíbené podklady z VZP 
ČR, budou na www.dent.cz zveřejněny.
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z revizní komise ČSK

diář

●  ROČeNKA ČSK ZA ROK 2014
Česká stomatologická komora v březnu vydává výroční zprávu za rok 2014 
(ročenku).
Přílohy ročenky se statistickými údaji za rok 2014 a aktuálními kontakty 
na Kancelář ČSK, orgány ČSK a OSK jsou členům Komory rozesílány s tímto 
LKS č. 3/2015. Kompletní dokument Ročenka ČSK 2014 bude začátkem 
dubna zveřejněn na webových stránkách ČSK www.dent.cz pod odkazem 
Výroční zprávy. 

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 13. 2. 2015

Revizní komise ČSK se na svém 
pravidelném zasedání zabývala 
běžnou agendou a stížnostmi.

K běžné agendě patřila kontrola zasí-
lání ekonomické dokumentace z OSK, 
zápisů z jednání RK OSK atd. Bohu-
žel jsme museli konstatovat nekomplet-
ní zaslání statistik stížností za rok 2014 
z oblastí (chybí statistika z 12 OSK).

Obdobně jsou neúplné zápisy z jed-
nání sněmů OSK, které se, dle zázna-
mů, nekonaly v roce 2014 v 6 oblas-
tech. Z 5 oblastí nemáme žádné zápisy 
z jednání představenstva OSK. Chceme 
věřit, že se většinou jedná pouze o ad-
ministrativní chybu, tzn. o nezaslání do-
kumentů z akcí, které se konaly.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zz Jarní stomatologické fórum  
(20. 3., Kongresové centrum Praha, 
pořádá VS ČSK) 
NOVINKA JSF: Po skončení programu 
JSF se můžete zúčastnit workshopu 
Philips Sonicare – technologie a praxe, 
který organizuje společnost Philips. 
Registrace na workshop proběhne 
přímo na místě v Kongresovém centru 
Praha a je pro registrované účastníky 
JSF 2015 zdarma. Více informací 
najdete na www.dent.cz (odkaz 
Aktuální informace z 19. 2.).
zz Světový den orálního zdraví (20. 3.) 
zzOn-line odborná diskuse, webinář 

(2. 4.). Informace o lektorovi, tématu 
přednášky a jak se do diskuse 
zapojit budou rozeslány e-mailem 
a zveřejněny v odkazu Aktuální 
informace na www.dent.cz
zz Zasedání revizní komise ČSK (10. 4.)
zz Zasedání představenstva ČSK 

(10. – 11. 4.)

Informace z březnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 4/2015.

NOVINKy Ve VZDěLáVáNí  
PLATNé OD 1. 1. 2015 

SKUPINOVé PROFeSNí POJIŠTěNí 
Připomínáme, že již od 1. 1. 2014 je v platnosti nová rámcová pojistná 
smlouva, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku 
a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí. 

zz  K přechodu na tuto novou rámcovou smlouvu uzavřenou mezi Českou 
stomatologickou komorou a Kooperativou pojišťovnou, a. s., je nutná nová 
přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, bude i nadále pojištěn 
podle stávající rámcové smlouvy 8601750250. 

zz  Znění nové rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení  
najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní praxe, 
link Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění profesní odpovědnosti).

zz  Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů  
zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK  
(Slavojova 22, 128 00  Praha 2).

Úhrada skupinového profesního pojištění 

zz  Chcete uzavřít smlouvu podle nových podmínek a nové rámcové smlouvy? 
Vyplňte a zašlete do ČSK novou přihlášku (viz výše). Informace o úhradě vám 
poté budou zaslány.

zz  Chcete ponechat dosavadní smlouvu? Úhradu pro rok 2015 proveďte 
nejpozději do prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva 
uzavřena.

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

Znovu upozorňujeme na tyto novinky ve vzdělávání:

zz  Novela řCVZL – Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů včetně přílohy 
č. 1 a přílohy č. 1 Finančního řádu (výklad viz LKS 12/2014 str. 247)
zz  Opatření představenstva Komory č. 1 a č. 2
zz Kurs KPR (viz LKS 1/2015 str. 3)
zz  Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog (viz LKS 1/2015 str. 3)

Informace o novinkách ve vzdělávání s přímými odkazy na všechny příslušné 
dokumenty ČSK je zveřejněna na www.dent.cz (Aktuální informace 
z 26. 1. 2015).

AKTUáLNě: KURSy NeODKLADNé PRVNí POMOCI PRO ZUBNí LéKAře
Na základě jednání prezidenta ČSK MUDr. Pavla Chrze s ředitelem IPVZ Praha 

byly pro zubní lékaře připraveny kursy neodkladné první pomoci. Vzhledem k to-
mu, že je tento projekt financován z Evropských fondů, jsou kursy v IPVZ pro mimo-
pražské zubní lékaře zdarma, ale mohou se přihlásit i zubní lékaři pracující v Praze. 
V tom případě je cena kursu 1000 Kč. Kursy budou registrovány ČSK. 

Informace najdete na www.dent.cz (Aktuální informace z 27. 2. 2015) a podrob-
né podmínky, včetně možnosti přihlášení, jsou zveřejněny na webových stránkách 
IP VZ: www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/pokrocile-hledani-vzdelavaci-akce
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8. – 9. 10. 2015, Praha, Národní dům na Vinohradech
18. ročník mezinárodního kongresu ČSK

TéMA:  
PROBLeMATIKA HORNíHO 
LATeRáLNíHO ÚSeKU CHRUPU
Odborný program:

 z Program pro zubní lékaře

 z Program pro sestry a dentální hygienistky

 z Posterová sekce

Odborný výbor PDD v těchto dnech sestavuje detailní program 
kongresu.

Aktuálně budeme o programu PDD 2015 informovat v dalších 
číslech LKS a na www.dent.cz

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

SVěTOVý DeN ÚSTNíHO ZDRAVí 20. BřeZNA 2015

Příprava oslav Světového dne 
ústního zdraví (World Oral Health 
Day – WOHD), který FDI (Světová 
federace zubních lékařů) připravuje 
na 20. března 2015, se chýlí ke 
konci. Společně s generálními 
partnery a ostatními spolupracujícími 
organizacemi byl připraven 
informační leták pro veřejnost 
PěT KROKů PRO VáŠ ÚSMěV 
NA CeLý ŽIVOT se základními 
pravidly preventivní péče o ústní 
dutinu. Jeden výtisk pro vaši potřebu 
naleznete v tomto čísle LKS a verze 
ke stažení je zveřejněna na webových 
stránkách ČSK. 

Propagaci prevence bude věnován 
celý týden od 16. 3. do 20. 3. 2015. In-
formace o Světovém dni ústního zdra-
ví a aktivitách s ním spojených předá-
me veřejnosti prostřednictvím médií na 
tiskové konferenci, která se bude konat 
16. 3. 2015. V pořadech Českého roz-
hlasu Dvojka – Dobré ráno Česko, Do-
poledne a Odpoledne s Dvojkou pro-
běhne řada rozhovorů se zubními lékaři, 
dentálními hygienistkami, studenty zub-
ního lékařství a organizátory preventiv-
ních programů. Rozhovor se zubním lé-
kařem je již dohodnutý s redakcí pořa-
du Dobré ráno ČT Ostrava a v součas-

né době jednáme i s redakcí Snídaně 
s Novou. V místech prodeje prostředků 
ústní hygieny je naplánována série pro-
pagačních aktivit pro veřejnost a dm 
drogerie markt, s. r. o., lékárny Dr.Max 
a další řetězce v tomto termínu cenově 
zvýhodní prostředky ústní hygieny. řa-
da akcí preventivních programů Zdravé 
zuby, Veselé zoubky a Dětský úsměv se 
bude konat v tomto týdnu jako součást 
aktivit Světového dne ústního zdraví. Na 
www. sduz. cz bude 16. 3. zahájena fo-
tografická soutěž Úsměv pro celý život, 
která vyvrcholí vyhlášením vítězů 1. 4.

Podrobný program letošního ročníku 
Světového dne ústního zdraví je zve-
řejněn na webových stránkách ČSK 
www. dent.cz. 

Poznámka: Akce v rámci WOHD 
jsou v ČR zaměřeny také na děti, a pro-
to ČSK pro lepší srozumitelnost nahradi-
la v názvu pojem „orální“ za slovo „úst-
ní“. WOHD tedy bude v ČR propago-
ván jako Světový den ústního zdraví.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK 

INFORMACe O DISTRIBUCI 
LKS PRO DeNTáLNí 
HyGIeNISTKy
Vážené dentální hygienistky, členky organizací 
Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH 
ČR) a sekce DH při České parodontologické 
společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje 
letním dvojčíslem LKS č. 7 – 8/2015 zrušíme 
bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy. 

Vede nás k tomu nová možnost, kterou 
zájemcům o LKS nabízíme od září 
loňského roku, a to přečíst si časopis LKS 
zdarma v elektronické podobě na adrese 
www. publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS 
samozřejmě nadále existuje možnost stát 
se předplatitelem časopisu. Cena ročního 
předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. 
Formulář objednávky předplatného najdete 
na www. dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz 
Časopis LKS nebo Nabídka komerčních 
služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK:  
Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz,  
tel.: 234 709 630.

Česká stomatologická komora, vydavatel

Titulní strana 
informačního letáku, 
který je rozesílán 
s tímto vydáním LKS.
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Zařaďte používání zubní pasty parodontax® mezi svá doporučení 
a pomozte svým pacientům předcházet problémům s dásněmi.4,5

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

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

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

Zubní pasta 
parodontax® 
odstraňuje více 
zubního plaku
již po
60sekundovém 
čištění.*1-3
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SLeDUJTe DIGITALIZOVANé AKTUáLNí INFORMACe ČSK 
ON-LINe KDyKOLI A KDeKOLI

profesionalita

WWW.DeNT.CZ
Na webových stránkách ČSK 

www. dent.cz jsou v odkazu Aktuální 
informace bezprostředně zveřejňová-
ny všechny důležité zprávy, upozor-
nění a doporučení Komory týkající se 
provozu zdravotnických zařízení, je-
jich financování, právních a ekono-
mických otázek apod. Zprávy staršího 
data jsou postupně přesouvány pod 
tlačítka, kterým obsahově odpovída-
jí, případně do archivu, který je na 
webových stránkách také k dispozici. 
Informace o nově zveřejněných zprá-
vách jsou zasílány e- mailem těm čle-
nům Komory, kteří ČSK poskytli své 
e -mailové adresy.

Některá z tlačítek jsou opatřena zá-
mečky, které umožňují, po zadání iden-
tifikačního kódu a hesla člena ČSK, pří-
stup k osobní kartě člena ČSK, k infor-
macím z jednání představenstva ČSK 
a přes portál e-learningu k archivu 
webinářů.

SMS AKTUALITy
Na důležitá sdělení, která jsou zveřej-

něna na webových stránkách, můžete 
být navíc upozorněni SMS zprávou, pří-
mo na váš mobilní telefon.

Postup přihlášení k odběru SMS ak-
tualit je zveřejněn na www.dent.cz pod 
tlačítkem SMS brána a nadpisem Jak se 
přihlásit k odběru SMS informací ČSK.

e-MAILOVé ZPRáVy
A) Důležitá sdělení, která jsou zve-

řejněna na www.dent.cz, můžete zá-
roveň v plném znění obdržet do vaší 
e-mailové schránky. Tyto zprávy zasí-
lá ČSK všem svým členům, kteří jí po-
skytli e-mailovou adresu a nezaslali pí-
semný nesouhlas se zasíláním hromad-
ných informací. Pokud zprávy nedostá-
váte a máte o ně zájem, zašlete prostou 
e- mailovou žádost o zařazení do sezna-
mu příjemců e-mailových zpráv na ad-
resu: seznamclenu@dent.cz

B) e-mailem jsou rovněž členům Ko-
mory zasílána důležitá sdělení Kance-
láře ČSK a jejích jednotlivých oddělení. 
Například Vzdělávací středisko ČSK tím- 
to způsobem informuje držitele Osvěd-
čení odbornosti v dostatečném předsti-
hu o tom, že se blíží termín ukončení 
platnosti jejich Osvědčení a co je tře-
ba učinit pro jeho prodloužení. Pocho-
pitelně však může takto oslovit pouze 
ty zubní lékaře, kteří poskytli do regis-
tru členů svůj e-mailový kontakt. Do-
poručujeme tedy, abyste tento kontakt 
ve vlastním zájmu poskytli. Postupovat 
můžete podle bodu A, tedy zaslat na se-
znamclenu@dent.cz žádost o doplnění 
své e-mailové adresy do registru členů.

MONITORING MéDIí
Stejným způsobem, tj. e-mailovou žá-

dostí na seznamclenu@dent.cz, se mů-
žete přihlásit k odběru monitoringu mé-
dií, který obsahuje týdenní výběr zpráv 
z tisku, rozhlasu i televize týkajících se 
zdravotnictví, prioritně zubního lékařství.

Kancelář ČSK

NeZAPOMeňTe HLáSIT 
DO ReGISTRU ČLeNů ČSK AKTUáLNí ZMěNy
K tomu, aby mohl kontakt mezi Komorou a jejími členy bezproblémově 
probíhat, je pochopitelně nutné vést v registru členů aktuální údaje. 
Zastaralé údaje činí potíže jak při administrativních úkonech v centru ČSK 
a v jednotlivých OSK, tak při potřebné operativní komunikaci.
Jde zejména o aktualizaci těchto údajů:
zz telefonické a e-mailové kontakty
zz adresa pracoviště
zz adresa bydliště
zz změna jména po svatbě
zz změna v dosaženém vzdělání (tituly prof., doc., Ph.D. apod.)

UPOZORňUJeMe, že změny týkající se vzdělání a pracoviště je nutné 
doložit příslušnými dokumenty. 
Žádost o úpravu údajů v registru zasílejte na e-mail: seznamclenu@dent.cz

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.

S tabletem a webovými stránkami ČSK 
www.dent.cz můžete být on- line 
prakticky kdekoliv. Třeba i v říši 
Broučků. (Dřevěnou plastiku, kterou 
jsme si opatrně vypůjčili coby 
čtenářský pultík, vysochal pro svitavské 
dětské hřiště Petr Steffan.)

Časopis LKS je primárním zdrojem všech důležitých komorových 
informací, ale měsíční interval je přece jen někdy příliš dlouhý 
časový úsek. ČSK má však k dispozici i rychlejší nástroje, které 
vám umožní být neustále v „centru dění“.
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IX. KONGReS MLADýCH ZUBNíCH 
LéKAřů NA SLOVeNSKU

reportáž

Letos podeváté se sešli mladí 
slovenští zubní lékaři do 35 let na 
svém tradičním kongresu (KMZL) 
v Senci u Bratislavy. Odborná akce 
byla jako obvykle dvoudenní a konala 
se 6. – 7. února 2015 v kongresovém 
hotelu Senec. Zúčastnilo se na dvě 
stě zejména mladých zubních lékařů.

PřeDNáŠeJíCí  
Z ČeSKé RePUBLIKy

Zahraniční přednášející 
reprezentovali vedle Gábora Berkeie, 
DMD., z Maďarska také dva mladí 
zubní lékaři z Plzeňska. Zeptali 
jsme se jich na dojmy z letošního 
IX. kongresu mladých zubních lékařů.

MUDr. JIří BLAŽeK ml.
Nic podobného, ja-
ko je kongres mladých 
zubních lékařů v Sen-
ci, dnes v Čechách ne-
existuje. O akci jsme 
hovořili i s preziden-
tem SKZL MUDr. Já-

nem Gašičem a ten nám přiblížil smy-
sl tohoto setkání mladých zubních léka-
řů do 35 let. Je dobře, že loni proběh-
la v LKS detailní informace a rozho-
vor s MUDr. Dušanem Hollým, Ph.D., 
MPH, jejím organizátorem. Dal jsem ta-
ké na doporučení našich starších kolegů, 
v mém případě Petra Blechy, implanto-
loga z Rokycan. Pro téma své přednášky 
„Splitting alveolu“ jsem se inspiroval me-
todou kalifornského kolegy dr. Al-Faraje, 
který ji před dvěma lety prezentoval na 
kongresu v Pekingu. Sám ji už delší do-
bu úspěšně provádím. Mimo jiné jsem se 
do Sence přijel podělit o zkušenosti s im-
plantačním systémem DIO, který je zají-
mavý hlavně pro ty lékaře, kteří hledají 
kvalitní systém za rozumnou cenu.

MUDr. JAROSLAV ROUS
O kongresu jsem se do-
zvěděl v časopise LKS. 
Témata jsme konzulto-
vali s Petrem Krbcem, 
který nám senecké se-
tkání doporučil jako 
ideální začátek naší 

přednáškové činnosti. Zatím jsme s kole-
gou Jiřím Blažkem přednášeli jen ve velmi 
úzké skupině kolegů, s nimiž sdílíme zku-
šenosti s používáním implantátů.

Moje dojmy ze seneckého setká-
ní mladých zubních lékařů, kde jsem 
vystoupil na téma „Celkové snímatel-
né náhrady fixované na implantátech 
pomocí systému LOCATOR®“, předčily 
očekávání. Bezchybná organizace, ne-
formálnost – tak důležitá pro začínající 
lektory, velký počet mladých účastníků, 
a samozřejmě také široké spektrum té-
mat z různých oborů, které se tady pre-
zentují. Každý si tu najde „to svoje“. Mě 
osobně nejvíc zaujaly přednášky kole-
gů, kteří mají zkušenosti z práce s ope-
račním mikroskopem. Mladým lékařům 
z ČR mohu účast na seneckém kongre-
su jen doporučit.

Organizátor a „duše“ kongresu MUDr. 
Dušan Hollý, Ph.D., MPH, (vlevo) 
v diskusi s dalšími přednášejícími: 
MUDr. Milanem Lehotským (uprostřed) 
a maďarským lékařem Gáborem 
Berkeiem, DMD. (vpravo).

Na dvě stě účastníků zaplňovalo sál 
prakticky při všech přednáškách. 
Mezi mladými posluchači se tu a tam 
vyskytovaly i tváře zkušenějších kolegů 
zubních lékařů.

Úvodní přednáškou kongresu se uvedla 
MDDr. Juliana Göbl, roz. Petriková, 
s důkladně a prakticky zpracovaným 
„maminkovským“ tématem Těhotná 
pacientka v ordinaci zubního lékaře.

Předsedajícím a moderátorem akce, 
která se koná za účinné spolupráce Slo-
venské komory zubních lékařů (SKZL), 
vyjádřené mimo jiné účastí preziden-
ta SKZL MUDr. Jána Gašiče a vicepre-
zidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka, 
byl opět MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., 
MPH. Svoji mnohaletou zkušenost s po-
řádáním akce opět proměnil v úspěch 
a spokojenost mladých zubních léka-
řů. Na kongresu zazněla pestrá směs té-
mat s vyrovnanou prezentační úrovní, 
což jen potvrdilo, že přednášející berou 
i tento svým zaměřením „debutantský“ 
kongres jaksepatří vážně a svoje před-
nášky mají pečlivě připravené. Ti z vás, 
kteří se budete chtít seznámit podrobně-
ji s programem, resp. sborníkem kongre-
su, můžete navštívit webové stránky na 
adrese: www. skzl.sk.

Každopádně pro zubní lékaře – novi-
ce v oblasti odborné přednáškové čin-
nosti – představuje kongres vítanou šan-
ci, jak začít a nasbírat první zkušenos-
ti z veřejného vystoupení. Což platí sa-
mozřejmě i pro mladé kolegy z České 
republiky. Letos se kongresu mezi dva-
nácti přednášejícími zúčastnili také dva 
čeští zubní lékaři. Jejich dojmy přináší-
me v krátkých rozhovorech.

Připravil Ladislav Šolc

Gesce SKZL na kongresu mladých zubních 
lékařů je patrná, ale neokázalá. Letos se akce 
zúčastnili také prezident SKZL MUDr. Ján 
Gašič (uprostřed) a viceprezident SKZL MUDr. 
Igor Moravčík (vpravo). Kongres také navštívili 
MUDr. Jozef Fábry (vlevo) a členka kontrolního 
výboru SKZL MUDr. Alžbeta Piteková.
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odborné sdělení

Jan Vokurka, Antonín Fassmann, Lydie Izakovičová Hollá

Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

MUDr. Jan Vokurka vystudoval 
Lékařskou fakultu Masarykovy 
univerzity (LF MU), obor stomatologie. 
Od r. 2008 pracuje jako lékař 
parodontologického oddělení 
Stomatologické kliniky LF MU. V rámci 
postgraduálního studia se zabývá 
vlivem kostních morfogenetických 
proteinů na mezenchymální 
buňky. Je autorem a spoluautorem 
65 publikací, abstraktů a přednášek, 
s počtem citací v SCI (WOS) 11 
a H-indexem 3.

Kontakt: vok@mail.muni.cz
 Stomatologická klinika
  Lékařská fakulta  

Masarykovy univerzity
 Fakultní nemocnice u sv. Anny
 Pekařská 53
 656 91  Brno

O AUTOROVI

DeRIVáTy KReVNí PLAZMy  
V ZUBNíM LéKAřSTVí 

Přehledové sdělení

SOUHRN: Využití plazmy bohaté na trombocyty (Platelet- 
-Rich Plasma, PRP) vyvolává i po více než třiceti letech pou-
žívání rozdílné reakce a diskuse. Zastánci této metody argu-
mentují urychleným hojením, menší pooperační bolestí, nižší 
spotřebou analgetik a lepšími pooperačními výsledky. Odpůr-
ci využívání derivátů krevní plazmy upozorňují na diskutabil-
ní zlepšení operačních výkonů, zvýšenou cenu chirurgického 
výkonu a rizika spojená s přípravou a aplikací PRP. Značné 
nejasnosti a nepřesnosti vznikají i nejednotnou nomenklatu-
rou. Tento přehledový článek má za cíl systematicky rozdělit 
jednotlivé systémy a formy derivátů krevní plazmy, které jsou 
používané v zubním lékařství. 
Klíčová slova: plazma bohatá na trombocyty, fibrin bohatý na 
trombocyty, PRP, PRF, růstové faktory.

BLOOD PLASMA DeRIVATeS IN DeNTISTRy
Review article 

SUMMARy: The use of Platelet-Rich Plasma (PRP) evokes even 
after more than 30 years of usage various reactions and de-
bates. Followers of this method argue with speed-up healing, 
lower post-op pain, lower analgesics usage and better results. 
Opponents point out arguable improvement of the operation 
outcomes, higher cost of the procedure and risks connected 
with preparation and application of PRP. There are many de-
bates and uncertainties about the nomenclature, too. This re-
view article divides and compares the classifications systems 
for blood derivates used in dentistry.
Key words: Platelet-Rich Plasma, Platelet-Rich Fibrin, PRP, 
PRF, Growth Factors. 

LKS, 2015, 25(3): 52 – 57

SeZNAM POUŽITýCH ZKRATeK

zkratka anglicky česky
PRP Platelet-Rich Plasma plazma bohatá na trombocyty
P-PRP Pure Platelet-Rich Plasma čistá plazma bohatá na trombocyty

L-PRP
Leucocyte- and 
Platelet- Rich Plasma

plazma bohatá na leukocyty 
a trombocyty 

PRF Platelet-Rich Fibrin fibrin bohatý na trombocyty
P-PRF Pure Platelet-Rich Fibrin čistý fibrin bohatý na trombocyty 

L-PRF
Leucocyte- and 
Platelet- Rich Fibrin

fibrin bohatý 
na leukocyty a trombocyty

PPP Platelet-Poor Plasma acelulární krevní plazma

PRGF
Plasma Rich in 
Growth Factors

plazma bohatá na růstové faktory

GFs Growth Factors růstové faktory

PDGF
Platelet Derived 
Growth Factor

destičkový růstový faktor

TGF Transforming Growth Factor transformující růstový faktor
IGF Insulin-like Growth Factor inzulinu podobný růstový faktor

VEGF
Vascular Endothelial 
Growth Factor

vaskulární endoteliální 
růstový faktor

EGF Epidermal Growth Factor epidermální růstový faktor
FGF Fibroblast Growth Factor růstový faktor fibroblastů

BRONJ
Bisphosphonate-Related 
Osteonecrosis of the Jaws

bisfosfonáty indukovaná 
osteonekróza čelistí 
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ÚVOD
Spolu s počátky využití metod tkáňového inženýrství a re-

generativní medicíny v 80. letech minulého století se začali 
vědci zabývat způsobem, jak urychlit a zlepšit obnovení tká-
ní co možná nejfyziologičtějším způsobem. Deriváty krevní 
plazmy obsahují vysoké množství růstových faktorů a prorůs-
tových molekul, které slouží k reparaci a regeneraci tkání. Ja-
ko autologní zdroj nevyvolají alergickou ani jinou imunitní re-
akci organizmu. Přestože jsou známy již dlouhou dobu, stále 
dochází ke zdokonalování jejich použití a účinku. V součas-
nosti probíhá intenzivní výzkum krevních derivátů pro využití 
v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství.

PLAZMA BOHATá NA TROMBOCyTy
Jedním z nejlepších zdrojů růstových faktorů je plazma bo-

hatá na trombocyty (Platelet-Rich Plasma, PRP). Je derivátem 
krevní plazmy, kde je účinně zvýšena koncentrace krevních 
destiček na úkor erytrocytů a leukocytů. Trombocyty obsa-
hují množství růstových faktorů (Growth Factors, GFs), jako 
jsou destičkový růstový faktor (Platelet Derived Growth Factor, 
PDGF), transformující růstové faktory (Transforming Growth 
Factors, někdy též Tumor Growth Factors, TGF-β1 a TGF-β2), 
inzulinu podobný růstový faktor (Insulin-like Growth Factor, 
IGF), vaskulární endoteliální růstový faktor (též cévní endoteli-
ální růstový faktor, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), 

Obr. 1: Metoda dvojí centrifugace pro 
získání čisté plazmy bohaté na trombocyty 
(Pure PRP, P-PRP). První centrifugace: 
plná krev je centrifugována ve zkumavce 
s příměsí antikoagulancia. Získáme tři 
vrstvy: červené krvinky (RBC), které jako 
nejtěžší klesnou ke dnu a nejsou již dále 
využity, na povrchu se oddělí acelulární 
plazma (PPP) a uprostřed nacházíme vrstvu 
bohatou na trombocyty a leukocyty (Bufy 
Coat, BC). Pro získání P-PRP odebereme 
PPP a povrchovou část BC, které společně 
v nové zkumavce centrifugujeme při 
vyšších otáčkách. Po druhé centrifugaci se 
nachází P-PRP na dně zkumavky. Výsledný 
produkt obsahuje vysoký počet trombocytů 
z BC s malou příměsí séra (PPP) a nízkým 
počtem leukocytů.

Obr. 2: Metoda dvojí centrifugace pro 
získání plazmy bohaté na leukocyty 
a trombocyty (Leucocyte- and Platelet- Rich 
Plasma, L-PRP). Po první centrifugaci, 
která probíhá stejně jako při získávání 
P-PRP, odebereme acelulární plazmu (PPP), 
celý Bufy Coat (BC) spolu s malou frakcí 
červených krvinek (RBC) a přeneseme do 
druhé zkumavky. Po druhé centrifugaci 
nalezneme L-PRP na dně zkumavky. 
Metoda je citlivá na techniku odběru 
a výsledný produkt tak může obsahovat 
různé množství leukocytů, trombocytů 
a reziduálních erytrocytů.
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nebo epidermální růstový faktor (Epidermal Growth Factor, 
EGF) (1, 2). Přestože PRP byla v medicíně zkoumána již od 
70. let minulého století, její využití v zubním lékařství začalo 
až na konci minulého tisíciletí, kdy ji použil profesor Marx (3).

Příprava PRP je možná několika způsoby. Původní metoda 
využívá krevního separátoru, jenž pomocí plazmaferézy od-
děluje jednotlivé krevní elementy a koncentrované trombo-
cyty shromažďuje v transfuzním vaku s obsahem citrátu. Cel-
kový objem odebrané krve bývá dle hodnoty pacientova he-
matokritu 300 až 500 ml, ze kterého se získá až 70 ml neakti-
vované PRP. Zbylý obsah acelulární krevní plazmy, erytrocytů 
a leukocytů je vrácen do krevního oběhu pacienta. Pomocí 
tohoto postupu se dosáhne vysoké koncentrace krevních des-
tiček s malou příměsí erytrocytů a leukocytů. Využití krevního 
separátoru vylučuje chybu hematologa při jejím zpracování. 
Nevýhodou je vysoká cena přístroje a jeho dostupnost pouze 
v krevních bankách velkých klinických pracovišť. 

Výrazně levnější, avšak technicky náročnější příprava PRP 
se označuje jako metoda dvojí centrifugace (obr. 1, 2). V prv-
ní tzv. měkké centrifugaci (softspin) dochází k oddělení erytro-
cytární masy, acelulární krevní plazmy (Platelet-Poor Plasma, 
PPP) a supernatantu (Bufy Coat, BC), který obsahuje PRP. Po 
izolaci supernatantu provádíme jeho druhou tzv. tvrdou cen-
trifugaci (hardspin) a získáme vlastní PRP. Optimální zvýšení 
koncentrace krevních destiček v PRP je troj až pětinásobné 
(4), protože vyšší hodnoty nevedou k podpoře regenerace tká-
ní, ale mají spíše inhibiční efekt (2). Míra koncentrace trom-
bocytů je závislá na řadě faktorů, jako jsou počáteční množ-
ství trombocytů v krevním řečišti pacienta, přesnost provedení 
odběru, uchování a převoz PRP, či interval od odběru až po 
její implantaci.

Nejasnou otázkou zůstává funkčnost GFs uvolňovaných 
z PRP během chirurgických výkonů. Po aktivaci PRP směsí 
trombinu a kalcia dochází během krátkého času k uvolnění 
většiny GFs do kompozitního gelu, který je implantován do 
místa kostního defektu. Nemožnost ovlivnit průběh uvolňová-

Obr. 3: Příprava L-PRF. Krev je centrifugována ihned po odběru 
ve zkumavce bez antikoagulancií. Krev se rozdělí do tří vrstev: na 
povrchu zůstane acelulární plazma (PPP), červené krvinky (RBC) 
klesají ke dnu zkumavky a fibrinová zátka (PRF zátka) zachytí 
většinu krevních elementů jako leukocyty, trombocyty a cirkulující 
molekuly jako růstové faktory a fibronektin uprostřed zkumavky. 
Po vyjmutí sterilní pinzetou je PRF zátka připravena k použití nebo 
může být uchována v sterilní misce v termostatu při 37 °C.

Obr. 4: PRF zátka ohraničená povrchově uloženou acelulární 
plazmou (PPP) a erytrocyty (RBC) na dně zkumavky.

Obr. 5: PRF zátka před aplikací do defektu. Pro vyjmutí ze 
zkumavky použijeme sterilní pinzetu.

PPP

RBC

PRF zátka
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ní GFs z PRP patří mezi zásadní problémy při používání této 
technologie. 

Plazma bohatá na trombocyty se používá nejen v maxilofa-
ciální, dentoalveolární a parodontální chirurgii v zubním lé-
kařství, ale i v dalších medicínských oborech jako plastická 
(5), estetická (6) a ortopedická (7) chirurgie, nebo popálenino-
vá (8) a regenerativní (9, 10) medicína.  

Klinické studie hodnotící kvalitu a denzitu novotvořené kos-
ti vykazují nejednotné výsledky, které jsou pravděpodobně 
důsledkem užití rozdílných koncentrací destiček a individuál-
ní reakce ošetřovaných pacientů (11). Přestože je použití PRP, 
dle řady studií, výhodou, omezuje se v současné době její uží-
vání v parodontologii kvůli finančně náročné technice přípra-
vy (12). Užití PRP není propláceno z veřejného zdravotního 
pojištění a je plně hrazeno pacientem. 

FIBRIN BOHATý NA TROMBOCyTy
Fibrin bohatý na trombocyty (Platelet-Rich Fibrin, PRF, ne-

boli Leucocyte- and Platelet-Rich Fibrin, L-PRF) bývá některý-
mi autory označován jako druhá generace PRP (13). Autologní 
trombocyty a leukocyty jsou zachyceny ve fibrinové matrix 
(9). Hlavní výhodou PRF je atraktivita fibrinové sítě pro endo-
genní GFs, které ovlivňují hojení parodontálních defektů (14). 
Příprava PRF, při které můžeme získat velké množství fibrino-
vých zátek využitelných v postupech regenerativní medicíny, 
je dostupnou metodou (15). 

Separace PRF spočívá v pomalé centrifugaci (1500 otáček 
za minutu) periferní žilní krve odebrané do skleněných zku-
mavek bez přidaných antikoagulancií. Krevní destičky a fibri-
nogen začnou ihned reagovat s povrchem zkumavky a vytvoří 
tzv. fibrinovou zátku. Po centrifugaci nalézáme ve zkumavce 
tři frakce (obr. 3, 4). Nejtěžší erytrocytární masa na dně zku-
mavky a povrchová acelulární plazma na povrchu ohraniču-
jí fibrinovou zátku (též PRF zátka), která obsahuje komplex-
ní trojdimenzionální síť schopnou zachycovat endogenní GFs, 
trombocyty a leukocyty (obr. 5). Na rozdíl od PRP, která se 
musí spotřebovat do dvou hodin po odběru, je PRF stabilní, 
pokud je udržována v termostatu o teplotě 37 oC. Fibrin boha-
tý na tromobocyty se proto jeví v současné době jako jedno-
dušší a levnější metoda pro využití v řadě indikací parodontál-
ní, dentoalveolární a maxilofaciální chirurgie (12, 16).

ROZDěLeNí KReVNíCH DeRIVáTů
Vzhledem k poměrně velkým nepřesnostem v terminologii 

jednotlivých typů PRP a PRF popsal jejich systematické rozdě-
lení v roce 2009 profesor Dohan Ehrenfest (17).

Jednotlivé krevní deriváty dělíme do čtyř skupin podle kon-
centrace leukocytů a fibrinu (tab. I):

1) Čistá plazma bohatá na trombocyty PRP (Pure Platelet-
Rich Plasma, P-PRP), kam řadíme PRP získanou pomocí krev-
ního separátoru (18), Vivostat PRF (Vivolution, Dánsko) (19) 
a PRGF podle Anituova protokolu (BTI, BioTechnology Institu-
te, Španělsko) (20, 21).

2) Plazma bohatá na leukocyty a trombocyty (Leucocy-
te- and Platelet-Rich Plasma, L-PRP) reprezentovaná systé-
my Curasan (Kleinostheim, Německo) (18), Regen (Regen La-
boratory, Mollens, Švýcarsko) (22), Plateltex (Bratislava, Slo-
vensko) (22, 23), SmartPReP (Harvest Corp, Plymouth, USA) 
(24), PCCS (Platelet Concentrate Collection System, Palm Be-
ach Gardens, USA) (19, 21), Magellan (Medtronic, Minneapo-
lis, USA) (25) nebo GPS PRP (Gravitational Platelet Separation 
System, Biomet Biologic, Warsaw, USA) (26).

3) Čistý fibrin bohatý na trombocyty (Pure Platelet-Rich 
Fibrin, P-PRF), jako např. Fibrinet (Cascade Medical, New Jer-
sey, USA) (22).

4) Fibrin bohatý na leukocyty a trombocyty (Leucocyte- 
and Platelet-Rich Fibrin, L-PRF), který využívá Choukrounova 
PRF (Process protocol, Nice, Francie) (14, 27 – 30). 

Jak je zřejmé, firemní názvy neodpovídají jednotlivým ty-
pům plazmy, kdy např. koncentrát systému Vivostat označova-
ný firmou Vivolution jako PRF, je ve skutečnosti P-PRP. Termi-
nologická nejednotnost, firmami podporovaný výzkum a veli-
ké rozdíly v metodice přípravy činí srovnání jednotlivých sys-
témů obtížným (9). Situaci navíc komplikuje fakt, že jednotli-
vé skupiny mají rozdílný mechanizmus účinku. Zatímco PRP 
uvolňuje GFs najednou, ve velikém množství, ihned po akti-
vaci a v pozdějších fázích hojení její aktivita klesá, PRF využí-
vá endogenních GFs, trombocytů a leukocytů a dosahuje akti-
vity i za několik dní. Avšak nelze porovnávat koncentrace GFs 
obsažených v PRP a PRF in vitro, neboť u PRF je koncentrace 
endogenních růstových faktorů nízká, a in vitro tudíž nesrov-
natelná s vysokou koncentrací GFs obsažených v α granulích 
trombocytů (31).

Pro izolaci PRP krevním separátorem je nezbytná přítom-
nost hematologa, a to zvyšuje cenu ošetření. Zatímco P-PRP 
dosahuje nejvyšších koncentrací trombocytů krevním sepa-
rátorem, Vivostat PRF a PRGF obsahuje signifikantně menší 
množství krevních destiček a pouze nepatrnou frakci leuko-
cytů. Při použití L-PRP se získá koncentrát s kolísavou hla-
dinou trombocytů, ale vyšší frakcí leukocytů. U manuálních 
systémů závisí množství získaných trombocytů na zkušenos-
tech pracovníka provádějícího separaci. Pro oba druhy PRP 
je typická nízká hladina fibrinu. PRF obsahuje naopak vysoké 
množství fibrinu a L-PRF se jeví v současné době jako klinic-
ky dobře využitelná metoda. Její předností jsou nízká cena, 
jednoduchost přípravy s malou pravděpodobností technické 
chyby a její dobrá stabilita, takže ji lze využít v kterékoliv fá-
zi operace (32). 

Zásadním rozdílem L-PRF ve srovnání s ostatními metodami 
je použití zkumavky bez antikoagulační přísady (31). K reak-
ci jednotlivých krevních elementů dochází interakcí se stěnou 

Tabulka I: Rozdělení PRP a PRF dle koncentrace 
trombocytů, leukocytů a fibrinu.

P-PRP (obr. 1) C ++ (PRGF -) 
E -
T ++
L -
F -

L-PRP (obr. 2) C +  
E +
T ±
L +
F -

krevní separátor, 
Vivostat PRF, 
PRGF dle Anitua

Curasan, Regen, 
Plateltex, PCCS, 
SmartPReP, 
Magellan, 
GPS PRP

P-PRF C + 
E +
T +
L -
F +

L-PRF (obr. 3) C -
E +
T ++
L +
F +

Fibrinet
Choukrounova 
PRF

Legenda:
C – cena (+ vysoká; - nízká)
e – ergonomie přípravy (+ dobrá; - špatná)
T – koncentrace trombocytů (+ vysoká; - nízká)
L – koncentrace leukocytů (+ vysoká; - nízká)
F – koncentrace fibrinu (+ vysoká; - nízká). 
Převzato částečně od Dohan ehrenfesta (17). 
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zkumavky během centrifugace. Plazma bohatá na fibrin navíc 
využívá především endogenní cytokiny a právě jejich přesná 
souhra řízená organizmem vede k zesílení probíhajících me-
chanizmů (11). Naproti tomu uvolnění všech GFs při aktivaci 
PRP vede k jejich vysoké koncentraci, avšak ne během proce-
su hojení defektu (33). 

Dalším rozdílem je kvalita fibrinové sítě. U P-PRP a L-PRP 
je fibrinová síť nevyzrálá a postupně kolabuje, stejně jako 
např. u tkáňového lepidla. Naproti tomu u PRF je vytvořena 
stabilní vyzrálá fibrinová síť, kterou tvoří velké množství spo-
jek udržujících konstantní prostorové uspořádání a tvar (17). 

V jednotlivých systémech a postupech hraje významnou 
roli množství a kvalita leukocytů a fibrinu. Leukocyty mají 
v PRP protizánětlivý (34, 35) a imunomodulační účinek (36) 
a také exprimují VEGF. V trombocytech obsažené proangio-
genní faktory jako VEGF nebo FGF-2 jsou inhibovány endo-
statinem a trombopondinem-1, které trombocyty vylučují ve 
stejném množství (37). Účinnější pro ovlivnění neoangioge-
neze jsou právě VEGF z leukocytů. Složení a vyzrálost fibri-
nové sítě má vliv na charakteristiku finálního produktu (38). 
Zatímco u P-PRP je většina fibrinogenu uvolněna z trombo-

cytů a jeho výsledná koncentrace je nízká, u PRF je vychytá-
ván i cirkulující fibrinogen, který pomáhá vytvořit stabilnější 
fibrinovou síť. 

ZáVěR
Využívání derivátů krevní plazmy poskytuje zubním léka-

řům další terapeutickou možnost při léčbě parodontálních, 
dentoalveolárních a maxilofaciálních defektů. 

Řada studií poukazuje na pozitivní výsledky využití PRP při 
léčbě bisfosfonáty indukované osteonekrózy čelistí (Bisphos-
phonate-Related Osteonecrosis of the Jaws, BRONJ) (39 – 41), 
postextrakčních komplikací (42), nebo sinus liftu (43, 44). 
Dobrých zkušeností dosahují především lékaři a pracoviště 
s vysoce standardizovanou metodikou přípravy, která zaruču-
je reprodukovatelnost výsledného efektu. 

Výběr konkrétního typu obohacené krevní frakce je indivi-
duální a závisí na řadě zmiňovaných parametrů. Předkládané 
sdělení má za cíl poukázat na rozdíly jednotlivých systémů, 
jejich výhody a nevýhody. 

Článek vznikl za podpory grantu IGA NT/14321.
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ODBORNé STANOVISKO PřeDSTAVeNSTVA ČSK Č. 1/2015 
K ZeVNíMU BěLeNí ZUBů

STANOVISKO VěDeCKé RADy ČSK: DeNTáLNí SLITINy A JeJICH 
KOMPATIBILITA S VyŠeTřeNíM MeTODOU MAGNeTICKé ReZONANCe

odborné téma

Vyšetření pacientů metodou 
magnetické rezonance (MR) je 
v moderní medicíně považováno za 
sofistikovanou, ale již standardní 
neinvazivní radiodiagnostickou 
metodu s vysokou vypovídací 
hodnotou. 

Toto vyšetření je stále častěji indi-
kováno ve všech věkových kategoriích 
pacientů ke stanovení diagnózy nebo 
v průběhu léčby ke kontrole jejích vý-
sledků. Metoda magnetické rezonance 
je však kromě standardní diagnostiky 

dále využívána i při stereotaktické pří-
pravě před chirurgickými výkony (např. 
na mozku) a při spektroskopickém vy-
šetření tkání.

Stomatologie se s MR setkává u paci-
entů s diagnózami traumatologickými 
a onkologickými a u vrozených anomálií 
v maxilofaciální oblasti. Hlava a krk však 
patří k oblastem, kde MR vyšetření vý-
znamně pomáhá při léčbě neurologic-
kých, oftalmologických, otorinolaryngo-
logických, traumatologických a dalších 
diagnóz. Právě tato část hlavy je velmi 

často nositelem implantovaných před-
mětů zhotovených z kovů a jejich slitin.

Ve stomatologické praxi používáme 
kovy a jejich slitiny s odlišným chová-
ním v magnetickém poli, mají rozdíl-
nou magnetickou susceptibilitu i elek-
trickou vodivost. Interakce přítomných 
kovových předmětů s magnetickým po-
lem MR přístroje se může projevit po-
hybem předmětu, jeho ohřevem a vzni-
kem artefaktů.

Pohyb u fixních náhrad nacemento-
vaných nebo přišroubovaných s ohle-

Od 11. 6. 2013 platí Nařízení 
1223/2009/eS o kosmetických 
přípravcích. 

Současné stanovisko Direktorátu pro 
zdraví a ochranu spotřebitele Evropské 
unie je takové, že všechny prostředky 
používané na bělení zubů jsou příprav-
ky kosmetické. Certifikát na zdravotnic-
ký prostředek, tj. prostředek s obsahem 
peroxidu vodíku vyšším než 6 %, v oka-
mžiku skončení jeho platnosti již nesmí 
být obnoven. 

Koncentrace peroxidu vodíku větší 
než 6 % je označena jako zdraví škodli-
vá, jelikož hranice bezpečnosti (MoS) je 
při ní nižší než 100 %. Roztok per oxi-
du vodíku o hmotnostních procentech 
6–20 % je z hlediska Chemického zá-
kona 350/2011 Sb. klasifikován jako 
Xn- zdraví škodlivý s větami R22 Zdra-
ví škodlivý při požití a R41 Nebezpe-
čí vážného poškození očí. Perboritan 
sodný je řazen do přílohy III Nařízení 
1223/2009/ES – omezeně přípustné lát-
ky. Maximální koncentrace pro příprav-
ky ústní hygieny je 0,1 % v přepočtu na 
kyselinu boritou.

Nařízení komise EU 109/2012 o po-
volování a omezování chemických látek 
hodnotí perboritan sodný jako potenci-
álně rizikový a nebezpečný produkt, 
který mimo jiné negativně působí a to-
xicky ovlivňuje reprodukční schopnos-
ti organismu. Proto by se expozice na 
lidský organismus měla omezit v maxi-
mální možné míře. Mechanismus bě-
licího účinku spočívá v rozkladu na 

pe roxid vodíku (účinnou látku) a meta-
boritan sodný (vedlejší produkt).

Zevní bělení zubů je považováno 
za proceduru, která může doplnit péči 
o hygienu dutiny ústní.

U peroxidového bělení je účinnou 
látkou vždy peroxid vodíku. V souladu 
se současnou legislativou je možné ap-
likovat prostředky obsahující peroxid 
vodíku nebo peroxid močoviny s kon-
centrací nepřesahující 6 % peroxidu 
vodíku (16 % peroxidu močoviny). Pre-
paráty s touto koncentrací lze apliko-
vat k domácímu použití na základě dů-
kladné instruktáže pacienta při návštěvě 
zubního lékaře nebo dentální hygienist-
ky. Úvodní fáze bělení může být prove-
dena v ordinaci zubním lékařem nebo 
hygienistkou. I v tomto případě platí po-
užití výše uvedených koncentrací. 

Alternativou, popř. doplněním zejmé-
na pro pacienty s méně výraznými po-
vrchovými dyskoloracemi, je neperoxi-
dové bělení. Při mechanickém bělení 
jde o odstranění diskolorací abrazivní-
mi zubními pastami (RDA není povinen 
výrobce uvádět, optimum je kolem 50). 
Patří sem rovněž profesionální čištění 
v podobě depurace či air flow. Chemic-
ké neperoxidové bělení zahrnuje použi-
tí zubních past s přísadami enzymů pa-
painu a bromelainu, citroxainu, výtažku 
z arktického lišejníku aj.

Silné peroxidové bělení je v rozporu 
s Nařízením 1223/2009/eS.

ČSK nedoporučuje používat k běle-
ní zubů v rámci ústní hygieny silnější 
koncentrace než 6 % peroxidu vodíku 
a 16 % peroxidu močoviny, nedoporu-
čuje používat perboritan sodný.

Ilustrační fotografie.
Bělostný chrup představuje 
v éře filmových hvězd 
a celebrit nepsanou normu 
úspěchu. S opálenou 
pletí flétnistky mexického 
mládežnického dechového 
orchestru Leones vytváří 
uhrančivý kontrast. Ti, kteří by 
chtěli zářivou krásu následovat 
razantní „peroxidovou kúrou“, 
by ovšem měli vzít rozum 
do hrsti a dbát odborného 
stanoviska Komory k zevnímu 
bělení zubů.
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39. VÝROČNÍ KONGRES EVROPSKÉ PROTETICKÉ ASOCIACE
3. – 5. ZÁŘÍ 2015
Konferenční centrum U Hájků, Designhotel Elephant Prague, Na Florenci 29 

www.epa2015.cz
POŘÁDÁ ČESKÁ SPOLEČNOST PROTETICKÉ STOMATOLOGIE 
VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU STOMATOLOGICKOU KOMOROU

POD ZÁŠTITOU REKTORA UNIVERZITY KARLOVY

dem na velikost působících sil není 
předpokládán.

Ohřev předmětu (fixní zubní náhra-
dy, implantáty) a jeho okolí (zuby, kost, 
měkké tkáně) je zde z klinického hledis-
ka nevýznamný.

Artefakty (deformace až ztráta obra-
zu vyšetřované oblasti) mohou vznikat 
u feromagnetických materiálů, které 
jsou v našem oboru zastoupeny slitina-
mi obecných kovů nebo ve formě jejich 
příměsí ve slitinách ušlechtilých kovů.

Předpoklad MR kompatibility splňují 
dentální slitiny na bázi ušlechtilých ko-
vů a materiály z čistého titanu (bez fero-
magnetických příměsí). Vznik artefaktů 
zde není předpokládán. Dentální amal-
gám je považován za kompatibilní s MR 
vyšetřením.

U kobaltových a niklových slitin, kte-
ré mohou způsobit vznik artefaktu, je 
zobrazování okrajových anatomických 
struktur orofaciální oblasti, MR mozku 
a oblasti krku možné.

Slitiny na bázi hliníkových bronzů 
jsou ve většině případů nekompatibilní 

s MR orofaciální oblasti (vznik velkých 
artefaktů u předmětů větších rozměrů).

Nerezavějící ocel je materiál kontra-
indikovaný pro MR vyšetření. Pozor na 
pozlacené materiály.

Magnety jsou absolutně kontraindi-
kovány pro MR. Před vyšetřením je nut-
né jejich odstranění.

SOUHRN
V dentální praxi doporučujeme ne-

používat feromagnetické materiály pro 
fixní zubní náhrady a dentální implan-
táty.

Ve zdravotnické dokumentaci vést 
záznamy o názvu a typu užité dentál-
ní slitiny – písemnou informaci by měl 
vždy obdržet i pacient.

U pacientů s neznámou slitinou ne-
bo materiálem na bázi obecných kovů 
v maxilofaciální oblasti je doporučena 
konzultace s pracovníky MR oddělení.

Volba vhodného měřicího MR proto-
kolu a nastavení jeho parametrů může 
ovlivnit velikost a charakteristiku vzni-
kajících artefaktů.

V případě slitin s předpokládaným 
vznikem rozsáhlého artefaktu je vhod-
ná alternativní vyšetřovací metoda (CT, 
ultrazvuk).

Odstranění všech kovových zubních 
náhrad před MR vyšetřením obecně ne-
ní doporučeno. Přítomnost fixních ná-
hrad během vyšetření magnetickou re-
zonancí nepředstavuje pro pacienta 
zdravotní riziko. Pokud přesto existu-
je indikace k sejmutí fixní náhrady, je 
vhodné s ohledem na ekonomické ná-
klady předem situaci konzultovat s re-
vizním lékařem příslušné zdravotní po-
jišťovny.

Doporučené odborné stanovisko pro 
vyšetřování pacientů s fixními ortodon-
tickými aparáty magnetickou rezonancí 
České ortodontické společnosti a České 
radiologické společnosti je uvedeno na 
webových stránkách obou společností 
(www.orthodont-cz.cz a www.crs.cz).

19. 1. 2015
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
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Repetitorium klinické farmakologie 
pro praxi zubního lékaře
Doplněné a rozší řené vydání

Vladimír Ščigel

320 Kč

Rukověť zubního lékaře – 
temporomandibulární 

poruchy v praxi
Jiří Zemen

350 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů 
a tvrdých zubních tkání

Vlasta Merglová,  
Romana Ivančaková

310 Kč

Zubní kaz a jeho prevence 
v časném dětském věku

Vlasta Merglová, 
Romana Ivančaková

250 Kč

Ortodontický atlas 
Magdalena Koťová

650 Kč

Kouření a dutina ústní
Radovan Slezák, Aleš Ryška

100 Kč

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

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

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

Kde	a	jak	knihy	koupíte:
2.	 Přímý	prodej

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

Podrobné informace a recenze knih:

www.dent.cz

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

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

Repetitorium 
klinické 
farmakologie 
pro praxi 
zubního lékaře
Vladimír Ščigel

Rukověť zubního lékaře 
– pacient se zdravotním 
rizikem
Robert Houba, Jiří Zemen, 
Věra Bartáková

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

Radiační ochrana 
při zubních 
radiodiagnostických 
vyšetřeních 
Otto Kodl a kol.

Magistraliter 
receptura 
ve stomatologiia
Zbyněk Sklenář,  
Vladimír Ščigel

Malé 
ilustrované 
repetitorium
Radovan Slezák 
a kol.
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malé ilustrované repetitorium

DeNTOALVeOLáRNí CHIRURGIe
Lukáš Hauer 
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

Obr. 1: Ortopantomogram.

TeST 3
Na Stomatologickou kliniku LF UK 

a FN v Plzni byla praktickým zubním 
lékařem (PZL) doporučena 57letá žena 
z důvodu náhodného nálezu rentgen-
kontrastního útvaru nejasné etiologie na 
ortopantomogramu, který se projikoval 
do oblasti pravé čelistní dutiny. 

Jednalo se o pacientku s diagnóza-
mi: diabetes mellitus 2. typu, arteri-
ální hypertenze, glaukom obou očí, 
dyslipidemie a dna. Pacientka užívala 

Obr. 2: CBCT koronární řez. Je patrné částečné zastření 
pravého maxilárního sinu s cizím tělesem sytosti kovu (velmi 
pravděpodobně endodontický výplňový materiál).

Obr. 3: CBCT sagitální řez. Jsou patrné kalcifikace kolem cizího 
tělesa v pravé čelistní dutině (mediální část).  

Otázky:

1.  O jakou diagnózu 
se s největší 
pravděpodobností jedná? 

2.  Jaká je terapie?

3.  Je nutná nějaká léčba, 
když je pacientka bez 
jakýchkoliv obtíží?

jako svoji chronickou medikaci ator-
vastatin, alopurinol, bisoprolol, kom-
binovaný přípravek quinaprilu s hyd-
rochlorothiazidem, metformin a lata-
noprost. Udávala alergickou kožní re-
akci po amoxicilinu s kyselinou klavu-
lanovou. Příležitostně užívala alkohol, 
abuzus jiných látek negovala. Ostatní 
anamnéza byla nevýznamná. Pacient-
ka neměla žádné obtíže v orofaciální 
oblasti. 

Při klinickém vyšetření jsme extrao-
rálně zjistili fyziologický nález. V duti-
ně ústní byl nesanovaný chrup, sliznice 
byly bez patologického nálezu. Na do-
ručeném ortopantomogramu byl patrný 
kulovitý stín sytosti kovu projikující se 
do pravé čelistní dutiny (obr. 1). Paci-
entka popírala jakýkoliv úraz v této ob-
lasti. Doplnili jsme CBCT vyšetření ma-
xilly (obr. 2, 3).

Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2014
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Repetitorium klinické farmakologie 
pro praxi zubního lékaře
Doplněné a rozší řené vydání

Vladimír Ščigel

320 Kč

Rukověť zubního lékaře – 
temporomandibulární 

poruchy v praxi
Jiří Zemen

350 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů 
a tvrdých zubních tkání

Vlasta Merglová,  
Romana Ivančaková

310 Kč

Zubní kaz a jeho prevence 
v časném dětském věku

Vlasta Merglová, 
Romana Ivančaková

250 Kč

Ortodontický atlas 
Magdalena Koťová

650 Kč

Kouření a dutina ústní
Radovan Slezák, Aleš Ryška

100 Kč

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

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

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

Kde	a	jak	knihy	koupíte:
2.	 Přímý	prodej

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

Podrobné informace a recenze knih:

www.dent.cz

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

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

Repetitorium 
klinické 
farmakologie 
pro praxi 
zubního lékaře
Vladimír Ščigel

Rukověť zubního lékaře 
– pacient se zdravotním 
rizikem
Robert Houba, Jiří Zemen, 
Věra Bartáková

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

Radiační ochrana 
při zubních 
radiodiagnostických 
vyšetřeních 
Otto Kodl a kol.

Magistraliter 
receptura 
ve stomatologiia
Zbyněk Sklenář,  
Vladimír Ščigel

Malé 
ilustrované 
repetitorium
Radovan Slezák 
a kol.
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TeST 3 – řeŠeNí:
Ad 1: Podle výsledků klinického 

a zobrazovacího vyšetření je v první řa-
dě třeba myslet na aspergilom pravého 
maxilárního sinu, tedy neinvazivní for-
mu mykotické rinosinusitidy. V druhé 
řadě a s podstatně menší pravděpodob-
ností pak přichází v úvahu diagnóza ci-
zího tělesa v pravé čelistní dutině (en-
dodontický materiál jako následek ošet-
ření zubu 17) doprovázeného chronic-
kým bakteriálním zánětem. Diagnóza je 
většinou již zřejmá peroperačně, defini-
tivní potvrzení je samozřejmě až na zá-
kladě histologického a mikrobiologic-
kého vyšetření (viz dále).

V našem případě se tedy jedná o as-
pergilom, kterým bývá nejčastěji posti-
žena právě čelistní dutina (94 % pří-
padů), méně často pak dutina klínová 
(4 – 8 %), čichové sklípky (3 %, nejčas-

nici čelistní dutiny bývají přítomny ne-
specifické známky chronického zánětu 
a celulizace, bez výraznějšího zastou-
pení eosinofilů a přítomnosti granulo-
mů či alergického hlenu. Aspergilom je 
nejčastěji tvořen vlákny Aspergillus fu-
migatus (vykultivován v 93 % případů) 
(obr. 4). Další prokazované mykotické 
druhy jsou Aspergillus flavus, niger ne-
bo terrus, Scedosporium apiospermum 
(Pseudoallescheria boydii) a Pleuropho-
mopsis lignicola (1). Proto je výstižněj-
ším názvem pro toto onemocnění ter-
mín, který je používán v anglosaské li-
teratuře – „fungus ball“. Kultivace, kte-
rá může s jistotou určit druh mykotic-
kého organismu, je však pozitivní jen 
v 23 – 50 % případů, pravděpodobně 
díky nízké viabilitě hub v aspergilomo-
vém uspořádání (1). 

Aspergilom se nejčastěji vyskytuje 
jednostranně. Až v 20 % případů pro-

Obr. 5: Přední antrostomie u modifikované operace dle 
Caldwella-Luca. V čelistní dutině jsou patrné hmoty aspergilomu.

Obr. 4: Aspergillus fumigatus 
– kultivace z aspergilomu 
čelistní dutiny. 
(Zdroj obr.: 
MUDr. Lenka Geigerová, 
Ústav mikrobiologie LF UK 
a FN v Plzni.) 

Obr. 6: Aspergilomové hmoty odstraněné z čelistní dutiny.

těji jako progrese maxilární rinosinusi-
tidy) a dutina čelní (2 %) (1). Nemocní 
bývají zpravidla imunokompetentní je-
dinci. Prezentovanou pacientku i přes 
onemocnění cukrovkou je také mož-
no považovat za imunokompetentní, 
vzhledem k farmakologické kompenza-
ci choroby. 

Aspergilom tvoří 13 – 28,5 % všech 
chronických maxilárních rinosinusitid 
(1). Je charakterizován přítomností hle-
nohnisavých sýrových hmot uvnitř du-
tiny, které jsou tvořeny hustým konglo-
merátem mykotických vláken s mož-
ností vzniku dystrofických kalcifikací 
až charakteru antrolitu (nejčastěji jsou 
prokazovány kalcium fosfátové a sulfá-
tové soli). Důležitým znakem je mikro-
skopické vyloučení invaze mykotických 
vláken do sliznice, cév nebo kosti po-
mocí speciálního histologického bar-
vení pro mykotické organismy. Ve sliz-
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bíhá asymptomaticky a je tak často ná-
hodným nálezem na ortopantomogra-
mu (1). Radiologicky se může projevo-
vat částečným nebo úplným zastřením 
čelistní dutiny a přítomností radiodenz-
ního tělíska až sytosti kovu, které bývá 
uvnitř sinu detekováno až v 50 % pří-
padů. Většinou se jedná o endodontický 
výplňový materiál (1, 3). Někdy mohou 
být patrné i drobné kalcifikace okolo to-
hoto cizího tělesa. U 4 – 17 % aspergilo-
mů může být zjištěna i mírná osteolýza 
stěn maxilárního sinu, která je reverzi-
bilní a není známkou invazivní myko-
tické rinosinusitidy (1). Aspergilom se 
svými projevy neliší od ostatních chro-
nických maxilárních rinosinusitid, časté 
jsou exacerbace způsobené bakteriální 
superinfekcí. 

Etiologie aspergilomů se předpoklá-
dá trojí – aerogenní, odontogenní a je-
jich kombinace (1, 2). Mykotické spo-
ry jsou všudypřítomné, vyskytují se tedy 
i ve vzduchu a denně jsou jich stovky 
vdechovány. Do čelistní dutiny se do-
stávají přes přirozené ostium. U imuno-
kompetentních jedinců jsou pak v orga-
nismu obvykle snadno eliminovány při-
rozenou imunitní obranou. V čelistních 
dutinách mohou setrvávat jako saprofy-
té. Při aerogenní etiologii se předpoklá-
dá velké množství houbových spor vde-
chovaných po dlouhou dobu. Při odon-
togenní etiologii se uvažuje o vstupu 
mykotických organismů do maxilární-
ho sinu přes iatrogenní oroantrální ko-
munikaci, nejčastěji při endodontickém 
ošetření. Až 85 % aspergilomů vzniká 

v souvislosti s přeplněním endodontic-
kého výplňového materiálu do čelistní 
dutiny (3). Těžké kovy a především oxid 
zinečnatý, které jsou obsaženy v ně-
kterých endodontických sealerech, pa-
ralyzují mukociliární clearance. Zinek 
navíc aktivuje metabolismus hub dru-
hu Aspergillus a podporuje jejich růst 
(1, 2). Eugenol, který bývá také obsažen 
v endodontických výplňových materiá-
lech, je naopak schopen inhibice růstu 
této houby, buď samostatně, nebo i po-
kud je v kombinaci s oxidem zinečna-
tým (1). Vznik aspergilomu i několik let 
po endodontickém ošetření pak může 
být zdůvodněn postupnou ztrátou inhi-
bičního efektu eugenolu s difuzí zinku 
a stimulací mykotického růstu v čelistní 
dutině. Význam obstrukce ostiomeatál-
ního komplexu v etiologii aspergilomů 
není jasný, někteří autoři ji připouští ja-
ko rizikový faktor (1).

Ad 2: Terapie aspergilomů čelistní 
dutiny je primárně chirurgická. Zlatým 
standardem je funkční endoskopická 
endonasální chirurgie s cílem komplet-
ního odstranění houbových hmot a od-
běrem sliznice k histologickému vyšet-
ření k vyloučení invaze mykotických 
organismů. Vzhledem k tomu, že u če-
listních dutin kompletně vyplněných 
aspergilomem je kromě endoskopické 
supraturbinální antrostomie často nut-
ný i přístup infraturbinální nebo anteri-
orní, někteří autoři připouštějí z důvodu 
snazšího odstranění aspergilomu i mo-
difikovanou operaci dle Caldwella-Lu-
ca, někteří ji doporučují jen v případě 

recidivy (1, 2, 4) (obr. 5, 6). Úplné od-
stranění aspergilomu je kurativní, medi-
kamentózní antimykotická terapie není 
nutná. Imunodeficientní pacienti s tuto 
chorobou by měli být po výkonu dis-
penzarizováni (1).

Ad 3: Ano, chirurgická léčba aspergi-
lomů je doporučována i u asymptoma-
tických pacientů. V případě, kdyby do-
šlo u pacienta s aspergilomem k rozvoji 
imunodeficience (způsobené chorobou, 
iatrogenně apod.), existuje určité riziko 
zvratu aspergilomu v invazivní mykot ic-
kou infekci, která má často fulminantní 
průběh (1). Chirurgický výkon je každo-
pádně nutný pro potvrzení diagnózy. Ta-
ké nemykotická maxilární rinosinusitida 
vzniklá jako následek cizího tělesa v če-
listní dutině vyžaduje kromě farmakolo-
gické léčby i chirurgické odstranění to-
hoto tělesa. Tyto záněty však většinou 
nebývají zcela asymptomatické. 
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ball (aspergilloma) of the right maxillary 
sinus. The etiology, epidemiology, clini-
cal and radiological presentation of this 
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treatment are discussed.
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UDěLeJTe NěCO PRO SVé ZDRAVí
POJďTe SI ZABěHAT

reklamní prezentace

Na letošní duben se opět chystá 
sportovně relaxační akce 
Stomatologický běh. Organizátoři 
akce razí heslo „Když zážitek je víc 
než výkon“ a na minulém prvním 
ročníku to bylo patrné. 

Pohodová atmosféra, skvělé zázemí, 
bezpečnostní i zdravotní zajištění při-
spívají k hezkému prožitku ze sportovní 
i společenské události v prostředí brd-
ských lesů. To platí jak pro účastníky, 
tak i pro diváky. Akce je určena jak zub-
ním lékařům, zubním sestrám, dentál-
ním hygienistkám, zubním technikům, 
tak i studentům zmíněných oborů. 

„Vezměte i svoje partnery a děti 
a nechte je zaběhnout si stejnou trať 
v paralelní akci pro širokou veřejnost 
– Jarním běhu pro zdraví. Udělejte si 
z 25. dubna den plný sportu a zábavy. 
Dospělí zde běží 8 km a děti 4 km,“ zve 
na akci Michal Dudla, ředitel závodu. 

Památkou vám bude startovní číslo, 
všem předem přihlášeným závodníkům 
přes internet účastnické tričko – a možná 
i vybojovaná medaile. Jistě zůstane i pří-
jemný pocit z přijaté a naplněné výzvy.

Nejrychlejším stomatologem minulé-
ho ročníku jsou za ženy MUDr. Sylva 
Kočí z Odoleny Vody a za muže MUDr. 
Petr Mastný z Plzně.

Účastí nepodpoříte pouze upevně-
ní svého zdraví, ale i prospěšnou věc. 
Organizátoři akce se rozhodli věnovat 
výtěžek akce na podporu občanského 
sdružení Pomocné tlapky, které chová 
a cvičí asistenční psy pro tělesně posti-
žené. Vycvičené psy předávají zdarma 
do dlouhodobého užívání tělesně po-
stiženým, zejména těm, kteří jsou zcela 
nebo částečně upoutáni na invalidní vo-
zík, ale i lidem nevidomým nebo paci-
entům se záchvatovými onemocněními.

A JAKé JSOU PROPOZICe?
Přihlášky
1.  Předem po internetu do 17. 4. 2015  

na www.cacan.cz/aktuality
2.  Na místě v den závodu 25. 4. 2015

Sportovní klub Vlaška – Dobříš 
od 11.00 do 13.00 hod.

Start
25. dubna 2015 ve 14.00 hod. 
Sportovní klub Vlaška – Dobříš 
Slavnostní vyhlášení vítězů
Sportovní klub Vlaška v 17.00 hod.
Trať 
8 km – kombinace asfaltových 
a lesních cest 
Občerstvení
na trati voda, ionty, banány, melouny, 
v cíli pro účastníky klobásy na grilu
Startovné
200 Kč, platí se při prezentaci  
v ceně občerstvení, klobása, hodnotné 
ceny, losované ceny

Cacan CZ
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historie

120 LeT ReNTGeNU
Letos vzpomínáme 120. výročí objevu 
tajemných paprsků X, tedy známého 
Röntgenova záření. 

Dne 8. listopadu 1895 Wilhelm Conrad 
Röntgen ve své laboratoři ve Würzburgu 
náhodou objevil do té doby neznámý fyzi-
kální jev nového druhu katodového záření, 
nebývale pronikavého, zadržitelného jen 
vrstvou olova. Ještě před Vánoci téhož ro-
ku zhotovil dokonce první fotografický RTG 
záznam ruky své ženy. Veřejnosti předsta-
vil svůj objev o měsíc později, 23. ledna 
1896 ve Würzburgu, kde jej demonstroval 
působivou ukázkou RTG snímku ruky taj-
ného rady Köllikera. Skutečný šok pak při-
náší informace, že za dalších pár dnů, zkra-
je února 1896, zhotovil fyzik Walther König 
první RTG fotografii zubu. Expozice trvala 
pětadvacet minut (následně už „jen“ de-
vět...) a vyžadovala od „modelu“ absolut-
ní trpělivost a nehybnost. Mimochodem – 
prof. Röntgen se zřekl nároku na patento-
vou ochranu vynálezu a svůj objev dal lid-
stvu volně k dispozici pro všeobecné použi-
tí. Chvályhodné! Díky tomu lékařské obory 
a vzápětí i další technické disciplíny začaly 
v této oblasti čile působit. Röntgen se stal 
prvním nositelem Nobelovy ceny za fyziku. 

Jak už to tak bývá, ambice na sebe ne-
daly dlouho čekat, a tak právě v oblasti 
dentální rentgenologie panuje historická 
pochybnost o prvenství RTG snímku zu-
bu. Vedou se spory o to, kdo zhotovil prv-
ní snímek zubu. Dalším kandidátem je to-
tiž také Otto Walkhoff (1860 – 1934), který 
od počátku existence vynálezu vykonával 
rentgenologické pokusy na vlastním těle. 
Podnítil tak vývoj oboru stále dokonalej-
šími snímky zubů a lebečních kostí. (V le-
tech 1906 – 1926 zastával funkci prezi-
denta Německé společnosti zubního, úst-
ního a čelistního lékařství.)

První speciální dentální RTG přístroje na 
sebe nedaly dlouho čekat. Sériově je vyrábě-
ly od r. 1905 firmy Reiniger, Gellert & Schall, 
později také firma Siemens. V roce 1934 by-
la vyrobena tzv. Siemensova koule jako celo-
světově nejznámější typ RTG přístroje.

Pozoruhodnou osobností ústní a maxi-
lofaciální rentgenologie je dr. H. P. Raper, 
který již v r. 1913 publikoval první knihu 
o ústní radiologii (Elementary and Den-
tal Radiography) a v r. 1925 ve spolupráci 
s firmou Kodak podnikl první zkoušky tzv. 
bitewingu.

Další mezník představuje panoramatické 
snímkování patentované v r. 1922 A. F. Zu-
laufem. Významný krok vykonal finský vě-
dec Paatero v r. 1949 použitím štěrbino-
vé clony a pohybu pacienta. Rozhodující 
ale byl současný pohyb zářiče a filmu ko-
lem hlavy pacienta. Tento vývoj vyvrcholil 
v r. 1961 společnou sériovou výrobou fi-
rem Palomex a Siemens v přístroji OP3.

Současné použití RTG a dalších příbuz-
ných zobrazovacích metod tvoří nepostra-
datelný diagnostický nástroj nejen na sto-
matologických klinikách, ale i v ordina-
cích praktických zubních lékařů po celém 
světě. V muzeu v Zschadrassi najdete ně-
kolik skvostů z tohoto oboru.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi pa-
nu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi- 
-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípra-
vě tohoto seriálu.

Přístroje tohoto typu se do r. 1950 
vyráběly buď jako pojízdné, nebo určené 
k montáži na zeď. Poté byly vystřídány 
mnohem menšími a lehčími variantami 
provedení (fa Ritter, kolem r. 1950).

Prosvětlovací zařízení na RTG snímky 
firmy Kodak, vyráběné od poloviny 
30. let až do 50. let 19. stol.

Rentgenový snímek zubu z 20. let 20. stol. 
pořízený na skleněnou fotografickou desku 
pochází z berlínské univerzitní nemocnice 
Charité. Jeho kvalita je i podle současných 
měřítek úctyhodná.

Hvězda mezi dentálními RTG přístroji 
od firmy Siemens (vyráběno od r. 1934, 
exponát je z r. 1936).

Představitel nové generace rentgenových 
přístrojů. Katodová rentgenka je 
zapouzdřena v olejové nádobě, velký 
transformátor se zmenšil a byl umístěn do 
skříně přístroje (fa Ritter, r. 1934/1935).

RTG snímek hlavy dítěte pořízený 
prof. dr. Petrem Bimlerem (autorem 
snímatelného ortodontického aparátu 
podle Bimlera) z Wiesbadenu 
v 50. letech 20. stol.

Dentální rentgen s obnaženou 
katodovou baňkou (vyráběn v letech 
1920 – 1932, fa Ritter).
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VYUŽÍVEJTE SVŮJ ČAS 
EFEKTIVNĚ!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty

PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®

www.cgm-life.cz, eservices.cz@cgm.com, 246 007 828

• objednání
• recepty

• výsledky vyšetření
• konzultace

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

zaměstná zubního lékaře
s minimální dvouletou praxí a stomatochirurga na občasnou 

výpomoc (2x za měsíc)

Požadujeme: pozitivní přístup k práci, 
dlouhodobější 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 v rezidenci Eliška s dotovaným nájmem.

Nástup dle dohody.
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9

tel: 603 266 616, 775 576 570, e-mail: info@stomat.cz

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

AULIN: S: Nimesulidum 100 mg v 1 tabletě. Nimesulidum 100 mg v 1 sáčku s granulátem pro přípravu perorální suspenze. IS: Nesteroidní an-
tirevmatikum. CH: Nimesulid, nesteroidní antifl ogistikum s funkční sulfonanilidovou skupinou, je preferenčním inhibitorem izoenzymu COX-2. 
Působí také analgeticky a antipyreticky. I: Léčba akutní bolesti, primární dysmenorrhoea. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kterouko-
liv pomocnou látku, aktivní krvácení, poruchy krvácivosti nebo srážlivosti, aktivní vřed nebo recidivující ulcerace v GIT, hepatotoxické reakce 
na podání nimesulidu v anamnéze, hepatální insufi cience, těžké renální nebo srdeční selhání, pacienti s přecitlivělostí na jiná NSAID, pacienti 
s horečkou a/nebo s příznaky podobnými chřipce, děti mladší 12-ti let, třetí trimestr těhotenství a kojení. ZU: Zvýšený výskyt gastrointestinálního 
krvácení a perforací u starších pacientů. V případě známek poškození jater a pacientům, u nichž se zjistí abnormální výsledky vyšetření jater-
ních funkcí, by měla být léčba vysazena. V průběhu léčby se současně nesmějí podávat léky s hepatotoxickým účinkem a je též nutné vyhnout 
se konzumaci alkoholu. Maximální délka užívání je 15 dnů. Tablety obsahují laktosu, granule pro přípravu perorální suspenze obsahují sacha-
rosu. NÚ: Nauzea, zvracení, průjem, zácpa, nadýmání, peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, gastritida; vzestup jaterních 
enzymů, hepatitida; hypertenze, edém; dyspnoe; pruritus, vyrážka, zvýšené pocení. Riziko výskytu nežádoucích účinků je možné snížit použitím 
přípravku po co nejkratší možnou dobu. IT: Pacienti užívající perorální antikoagulancia nebo kyselinu acetylsalicylovou mohou mít zvýšené riziko 
krvácivých komplikací. Nimesulid inhibuje CYP2C9.TL: V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být nimesulid podán, pokud 
to není zcela nezbytné, ve třetím trimestru a u kojících žen je kontraindikován. D: Dospělí a děti od 12 let 1 tabletu nebo 1 sáček 2x denně po jídle. 
B: Tablety 15x100 mg a 30x100 mg, sáčky 15x100 mg a 30x100 mg. 
Datum poslední revize textu SPC: 15. 10. 2014. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte 
se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 112, www.angelini.cz
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Chcete se zasmát, pane doktore?  
Já těch sto tisíc za implantáty, které jste mi udělal, nemám!“

média a my

V LKS č. 2/2015 jsme vás informovali 
o sérii článků, které redaktorka Lenka 
Petrášová zveřejnila v termínu od 
29. 1. do 1. 2. 2015 v hlavním vydání 
i přílohách MF DNeS. 

K negativním reakcím MUDr. Pav-
la Chrze a MUDr. Víta Bureše, další-
ho ze zubních lékařů, které redaktor-
ka při přípravě článku oslovila, zaslal 
do ČSK své vyjádření i MUDr. Pavel Vl-
nař, předseda OSK Plzeň. Články i re-
akce na ně jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ČSK www.dent.cz (od-
kaz Aktuální informace).

Díky tlaku ze strany Komory se re-
dakce MF DNES rozhodla poskytnout 
MU Dr. Pavlu Chrzovi prostor k další-
mu rozhovoru, jehož prostřednictvím 
by mohly být nejzásadnější věcné chy-
by a nepravdivá tvrzení v textu původ-
ních článků uvedeny na pravou míru. 
K 3. 3. 2015, tj. k termínu uzávěrky to-
hoto čísla LKS, však dr. P. Chrz neob-
držel text rozhovoru k autorizaci. Ko-
mora proto zvažuje další kroky. O vý-
voji situace budeme informovat členy 
ČSK e-mailem a na webových stránkách 
www.dent.cz.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů 
orgánů Komory:
zzMUDr. Václav Mašek oslavil v lednu 

70. narozeniny. Působí na Stomatolo-
gické klinice LF UK a FN v Plzni, podílí 
se na výuce studentů a je znalcem ČSK 
pro obor konzervační zubní lékařství. 
Aktivně pracuje v OSK Plzeň, v součas-
nosti je místopředsedou její čestné ra-
dy. Je nositelem čestného titulu Osob-
nost české stomatologie, který mu udě-
lila ČSK v roce 2009.
zzMUDr. Jaroslav Holický oslavil v led-

nu 65. narozeniny. Je dlouholetým čle-
nem představenstva OSK Beroun a čle-
nem sněmu ČSK.
zzDoc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., sla-

ví v březnu 60. narozeniny. Patří k uzná-
vaným odborníkům v oblasti konzer-
vačního zubního lékařství a endodon-
cie, je autorem řady odborných publi-
kací a erudovaným lektorem vzděláva-
cích kursů. Byl dlouholetým předsedou 
odborného výboru kongresu Pražské 
dentální dny, v letech 2001 – 2005 před-
sedou OSK Praha 2 a členem sněmu 
ČSK. Na Slavnostním sněmu ČSK v ro-
ce 2009 převzal Poděkování za osobní 
přínos České stomatologické komoře. 

OSK Ústí nad Labem přeje vše 
nejlepší a do dalších let zdraví, 
pohodu a optimismus jubilantům 
z řad svých členů.
zzMUDr. Bedřich Kroa  

slaví v březnu 65. narozeniny.
zzMUDr. Alena Márová  

slaví v březnu 60. narozeniny.

V březnu slaví významné životní 
jubileum
zzMUDr. Hana Kučerová
zzMUDr. eva Šádková
zzMUDr. Zdeňka Bořkovcová 
OSK Praha 3 přeje jubilantkám pevné 

zdraví a štěstí v osobním životě. K bla-
hopřání se připojují bývalé kolegyně 
a kolegové z Olšanské 7.

zzMUDr. Jaroslav Čapek  
slaví v březnu životní jubileum.

Hodně zdraví a radosti do dalších let 
přejí kolegyně a kolegové z OSK Pra-
ha 9.

zzMUDr. Josef Němec  
slaví v březnu životní jubileum. 

Všechno nejlepší a pevné zdraví do 
dalších let přejí kolegové a kolegyně 
z OSK Vyškov.

zzMUDr. Jana Vacková  
zemřela 10. 2. 2015 ve věku 62 let.

Pracovala jako praktická zubní lékař-
ka v Trutnově. Vzpomínají spolupracov-
níci a kolegové z OSK Trutnov.

zzMUDr. Rudolf Daum  
zemřel v tichosti 14. 2. 2015  
ve věku 72 let. 

Byl dlouholetý členem představen-
stva OSK Česká Lípa a členem sněmu 
ČSK. Kdo jste ho znali, prosím vzpo-
meňte jeho památky. Byl jedním z nás, 
miloval svou práci a nijak nepřeháním, 
když říkám, že pacienti milovali jeho, 
pro jeho schopnost empatie a vstřícnos-
ti při řešení jejich obtíží. Čest jeho pa-
mátce.

Za OSK Česká Lípa a sněm ČSK 
MUDr. Přemysl Černý
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VýROČNí KONGReS ePA 2015 BUDe V PRAZe

odborné akce

Ve dnech 3.–5. září 2015 bude Praha 
hostit 39. výroční kongres evropské 
protetické asociace (ePA). Pořadatelem 
této mezinárodní události je Česká 
společnost protetické stomatologie 
(ČSPS) ve spolupráci s Českou 
stomatologickou komorou (ČSK). 
Kongres se koná pod záštitou rektora 
Univerzity Karlovy prof. MUDr. 
Tomáše Zimy, DrSc., MBA.  

HLAVNí TéMA KONGReSU
Hlavní téma kongresu zní IMPLANTá-

Ty RUKU V RUCe S KLASICKOU PRO-
TeTIKOU (Implants Hand in Hand with 
Conventional Prosthodontics). 

V Praze se sejdou specialisté v protetic-
ké stomatologii s kolegy, kteří se věnují 
jak blízké problematice, například den-
tální implantologii, chrupu s oslabeným 
parodontem, novým materiálům a tech-
nologiím ve stomatologii, tak i zdánlivě 
vzdálenější tématům, k nimž patří napří-
klad výuka a praktické využití gnatologic-
kých poznatků a neuromuskulární stoma-
tologie v každodenní praxi stomatologa. 

Organizátoři tohoto významného sym-
pozia pečlivě vybírali přednášející tak, 
aby se motto kongresu skutečně prolí-
nalo celým odborným programem ne-
jen v jeho přednáškové části, ale rovněž 
i v posterové sekci a ve workshopech.

A proč bylo zvoleno právě toto téma? 
Prevence, sofistikovaná ortodoncie, mik-
roskopická endodoncie, estetické rehabi-
litace spolu s péčí dentálních hygienistek 
dokážou zachovat funkční chrup se záři-
vým úsměvem do vysokého věku. Někdy 
je to však pracné a nákladné. Zároveň má-
me téměř pro každý defekt zubních ob-

louků vypracovanou metodu pro rehabili-
taci chrupu pomocí dentálních implantá-
tů. Přesto se mezi laickou veřejností i od-
borníky někdy setkáváme s určitou skepsí 
k současným možnostem stomatologie 
i k možnostem, které mají pacienti. Souvi-
sí to snad se stárnutím populace? Má kla-
sická protetika ještě význam? Mají spolu 
radikální a konzervativní přístup soupeřit, 
nebo se mohou doplňovat? I tyto aspekty 
se budou na kongresu diskutovat.

ODBORNý PROGRAM
Kongres ePA přivede 3. – 5. září 2015 

do našeho hlavního města významné 
osobnosti v oboru z evropy i ze zámoří. 
Své zkušenosti, poznatky a novinky bu-
dou prezentovat zvučná jména. 

„Oxford Lecture“ přednese prof. T. Sa-
linas z Mayo Clinic z USA, dále uvítá-
me dr. A. Fonzara, prezidenta italské pa-
rodontologické společnosti, dr. F. Ro-
jas-Vi zcaya ze Španělska, prof. Cees de 
Ba ata z Holandska, prof. J. Setze z Ně-
mecka, z České republiky prof. MU Dr. 
A. Šimůnka, CSc., doc. MUDr. R. Foltá-
na, Ph.D., doc. MU Dr. I. Dřízhala, CSc., 
MUDr. I. Marka, Ph.D., doc. MUDr. 
R. Šmuclera, CSc., prim. MUDr. P. Bar-
táka, MUDr. J. Kruga, Ph.D., a další vý-
znamné osobnosti. Odborný program 

kongresu uzavře přednáška uznávaného 
egyptologa prof. PhDr. Miroslava Verne-
ra, DrSc., na téma Starověký Egypt. Jed-
nacím jazykem kongresu je angličtina.

Během tří kongresových dní zazní 
přednášky v těchto hlavních tematických 
okruzích:
zz Implantáty a klasická protetika: 
přátelé či nepřátelé?
zzMezioborová spolupráce, ošetřování 
pacientů s parodontopatiemi
zz Protetika a mladí pacienti
zz Protetika a senioři
zzNové trendy v materiálech 
a technologiích
zz Výuka protetiky: obtížná či snadná?
zz Zajímavá kazuistická sdělení

Organizátoři věří, že uvedená téma-
ta osloví i veliký počet kolegů z Čes-
ké republiky a ze Slovenska a že se 
s plným nasazením zapojí do odbor-
né soutěže se svými zahraničními kole-
gy (o možnostech aktivní účasti více na 
www. epa2015. cz). Na nejlepší čekají 
kromě diplomů i hodnotné ceny.

PříLeŽITOST I PRO ČeSKé 
POSLUCHAČe

Naši a zahraniční odborníci se sejdou 
v Praze v Kongresovém centru U Háj-
ků, které spojuje dva nové luxusní hotely 
Grandior a elephant v centru metropole. 
Prosklené foyer v předsálí spolu s pasáží 
Florentina a nápaditou zahradní architek-
turou propojenou okny s kongresovými 
prostorami se tak stane důstojnou kulisou 
jak pro vlastní odborný program, tak pře-
devším pro neformální rozhovory účastní-
ků, které obvykle navazují na témata ze 
sálů, přinášejí podnětné otázky, a tak na-
pomáhají šířit know-how zkušených bar-
dů oboru a stávají se stimulací pro elévy.  

Nenechte si ujít velkou mezinárodní událost, kterou máte na dosah

Plánovaný program kongresu EPA 2015 
prezentovali zástupci z ČR již loni v září na 
38. výročním kongresu EPA v Istanbulu. Na 
fotografii je užší vedení EPA: zleva prof. dr. 
Juergen Setz (Německo), prezident kongresu 
EPA 2016 v Halle; prof. dr. Mutlu Ozcan 
(Švýcarsko), čestná sekretářka EPA; dr. Suresh 
Nayar (Kanada), čestný webmaster EPA; doc. 
MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., současná 
prezidentka EPA; prof. dr. Cetin Sevuk, 
prezident EPA 2014.

Na přípravě kongresu EPA 
2015 se podílejí (zleva) doc. 
MUDr. Marie Bartoňová, CSc., 
prezidentka EPA doc. MUDr. 
Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. 
Jindřich Charvát, CSc., který je 
na snímku z loňského kongresu 
EPA v Istanbulu s chotí Růženou 
Charvátovou, DiS., dentální 
hygienistkou (vpravo).
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Pro konkrétnější představu o odborné 
události, která nás letos čeká v Praze, 
přinášíme zprávu z 38. výročního 
kongresu ePA konaného 25. – 27. 9. 2014 
v Istanbulu. Zúčastnilo se 550 zubních 
lékařů, přítomni byli rovněž studenti 
a zubní technici z evropy, Asie, Ameriky, 
Afriky i Austrálie. Nosným tématem 
bylo Conventional versus Computerized 
Prosthodontics. 

Odborný program byl rozdělen do 
20 odborných sekcí a zaznělo zde celkem 
132 přednášek. Nejvýznamnější přednáš-
ku (Oxford Lecture) přednesl prof. dr. Wer-
ner H. Mörmann ze Švýcarska. Ve svém 
příspěvku Perspektivy rozvoje CAD/ CAM 
rekonstrukcí shrnul dosavadní vývoj CAI/
CAD/CAM technologií ve světě od roku 
1980 až po současnost. Od 2D až po 3D 
techniky s postupným zdokonalováním až 
k přesnosti 25 mikrometrů. Současné tech-
nologie dobře zvládají okluzní morfologii 
včetně virtuální artikulace. Systémy umož-
ňují individualizovat makroreliéf povrchu 
zubů v souladu s estetickými požadavky. 
Přednášející se zaměřil i na vývoj orálních 
skenerů. Při zhotovování částečných i cel-
kových snímatelných zubních náhrad zbý-
vá ještě technicky dořešit otázku rezilience 
sliznice a extenze baze náhrady z funkční-
ho hlediska. S rozvojem vyšetřovací tech-
niky CBCT technologie CAD/CAM doká-
žou optimalizovat řízené zavádění implan-
tátů do čelistních kostí i precizně zpraco-
vávat nové estetické materiály – kombina-
ce keramiky a polymerů. Jednoznačným 
závěrem bylo konstatování, že budouc-
nost zubní protetiky se nachází v digita-
lizaci.

Prof. dr. Ingrid Grunert z Rakouska ve 
svém příspěvku Nové směry v léčbě bez-
zubých pacientů zdůraznila, že v souvis-
losti se stárnutím populace můžeme oče-

kávat větší počet ošetření bezzubých če-
listí. Pojednala o problémech, se kterými 
se setkáváme při protetické léčbě seniorů, 
a porovnala výsledky ošetření a funkčnost 
celkových zubních náhrad zhotovených 
klasickým pracovním postupem a CAD/
CAM metodami. Plně digitalizované zho-
tovení celkové náhrady přináší výhody 
i nevýhody. Pozitivní je úspora času ordi-
nace, laboratoře i pacienta, úspora mate-
riálu, minimalizuje se přenos infekce. Je to 
ideální metoda pro zhotovení kopií zub-
ních náhrad. Baze frézované z prefabriko-
vaných bloků mají lepší biologické a me-
chanické vlastnosti, nižší retenci plaku. 
K nevýhodám patří nemožnost vyzkoušet 
model zubní náhrady a problematická je 
i individualizace designu celé zubní ná-
hrady (stejná tloušťka baze, podepření rtů, 
uniformní postavení zubů). 

Všechny přítomné velmi zaujala před-
náška prof. dr. Warnera Kalka z Holand-
ska, který se věnoval tématu 3D plánová-
ní a možnosti ošetřování komplikovaných 
stavů u bezzubých čelistí. Zajímavou in-
formací bylo, že třetina pacientů ošetřená 
celkovými zubními náhradami je s nimi 
spokojena a nežádá ošetření s implantá-
ty, i když nemá zdravotní ani ekonomic-
ké limity. 

Prof. dr. Betul Tuncelli z Turecka ve 
svém příspěvku diskutovala keramické 
systémy na bázi oxidu zirkoničitého sta-
bilizovaného hořčíkem, ytriem a sklem, 
které se liší mechanickými vlastnostmi 
a indikacemi k použití. Dále uváděla kli-
nické studie dokládající limity těchto ma-
teriálů.

Prof. dr. Chikahiro Ohkubo z Japon-
ska zaujal netradičním konceptem pře-
nosu informací o mezičelistních vzta-
zích a okluzních poměrech do laborato-
ře s přesností v mikrometrech. Výsledkem 

je minimalizace potřeb následných úprav 
okluze u odevzdaného výrobku. 

Rakouskou školu na kongresu reprezen-
tovala skupina přednášejících: A. Skolka, 
A. Knaus, P. Vyslonzil, B. Gsellmann, kteří 
ve svých příspěvcích diskutovali možnosti 
komplexní sanace chrupu, význam kondy-
lografie v diagnostickém postupu vyšetření, 
využití CAD/CAM technik včetně zapojení 
spektrofotometru pro přesné určení barev.

Česká republika byla na odborném pro-
gramu zastoupena přednáškou autorů 
H. Hubálková, J. Charvát, M. Bartoňová: 
Syndromes with serious maxillofacial di-
sorders and complete dental care. Prezen-
tace se týkala možností komplexní chirur-
gicko-protetické rehabilitace pacientů se 
syndromy, které se projevují vážnými de-
fekty chrupu a ovlivňují funkce celé ma-
xilofaciální oblasti. Na kazuistikách auto-
ři demonstrovali komplexní stomatologic-
ké ošetření pacientů postižených různými 
syndromy – Hajdu-Cheney, Ehlers-Danlos, 
Axenfeld-Rieger. Stomatolog se tak může 
stát prvním diagnostikem vrozené vady za-
ložené na poruše žvýkacího systému. 

Přednášky autorů z Turecka se zabýva-
ly celým spektrem moderního protetické-
ho ošetření, komplexní sanací u pacientů 
s parafunkcemi a obtížemi TMK. Vystoupi-
li zde i přednášející ze zámoří (Austrálie, 
Afrika, Sri Lanka, Kanada, USA) s hodnot-
nými příspěvky z oblastí nových technolo-
gií i materiálů užívaných v klasické zubní 
protetice i implantologii. 

Setkání evropských protetiků bylo rozší-
řeno také o workshopy a rozsáhlou poste-
rovou sekci s 245 postery, které tematicky 
doplnily jednotlivé sekce kongresu.

Za ČSPS
MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

S jakými trendy se můžeme na letoš-
ním kongresu ePA asi setkat? Keramika, 
implantáty, CAI/CAD/CAM technologie 
– a to vše bude již podpořeno výsledky 
letošního IDS v Kolíně nad Rýnem. Dle 
Evropské protetické asociace se budouc-
nost protetiky nachází v digitalizaci! 

Pro zubní lékaře z ČR je to bez nad-
sázky jedinečná příležitost poznat kolegy 
ze všech kontinentů, diskutovat proble-
matiku oboru, její pojetí a obohatit své 
znalosti o aktuální trendy v oblast klinic-
ké praxe i materiálů a nejnovějších sou-
dobých technologií. Optimální příležitost 
k těmto setkáním nabízí také doprovodný 
společenský program.

PROČ ByLA VyBRáNA PRAHA
Česká protetická stomatologie má vel-

mi dobrou úroveň a na pravidelných se-
tkáních specialistů protetiků jsou velice 

pozitivně hodnocena témata, která hra-
ničí s všeobecnou medicínskou proble-
matikou – protetické ošetřování onkolo-
gických pacientů, pacientů s vrozenými 
vadami či syndromy a problematika me-
zioborové spolupráce završené protetic-
kým doléčením. To byl také jeden z dů-
vodů, proč vedení ePA požádalo o orga-
nizaci kongresu Českou společnost pro-
tetické stomatologie, která je od svého 
počátku jednou z členských společností 
ePA. 

ČSPS organizací letošního kongresu na-
vazuje na úspěšné setkání protetických 
specialistů, které se konalo v Praze již 
v roce 2001 za předsednictví MUDr. Jose-
fa Vacka, CSc., zakládajícího člena ČSPS. 
Současným voleným prezidentem ePA je 
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., kte-
rá je také členem EPA Council (výbor EPA) 
a Trustees (analogie rady starších). 

EPA se na svých posledních zase-
dáních nejvíce věnuje otázkám spoje-
ným s kvalitou protetické péče v Ev ro-
pě a s tím úzce související výchově mla-
dých specialistů a trendům rozvoje obo-
ru z pohledu materiálového, technolo-
gického a personálního. EPA plánuje 
těsnou spolupráci s ICP (International 
Co llege of Prosthodontists).

Vážení kolegové, těšíme se na setkání 
s Vámi. Podrobné informace o kongresu, 
způsobu registrace a o aktivní účasti na-
jdete na:
www.epa2015.cz

Organizační výbor  
EPA 2015:

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc. 
MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.
MUDr. Richard Klail

OHLéDNUTí ZA 38. VýROČNíM KONGReSeM ePA
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Jednoduchost a efektivita v dentální implantologii

REZERVUJTE SI TERMÍN 

17. 4. 2015

 www.lasak.cz

Přihláška:

Nosnými tématy 19. ročníku odborného semináře 

jsou jednoduchost a efektivita v dentální implantologii 

a moderní trendy protetického ošetření. 

CLARION CONGRESS 
HOTEL PRAGUE

PÁTEK 17. DUBNA 
2015 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

• Jan Dražan

• Kai Fischer (DE)

• Tomáš Hudler

• Dana Kopecká

• Antonín Šimůnek

• Vladimír Zábrodský

CENA ZA SEMINÁŘ: 1 800 Kč, 900 Kč studenti

TÉMATA

• Management měkkých tkání v estetické 
a funkční zóně 

• Gingivální/vazivový štěp

• All-on-X aneb Jak na horní čelist

• Periimplantitis 

• 365 dní se systémem BioniQ®

• Horní hybridní náhrada

PŘIHLÁŠKA: přes webový formulář na www.lasak.cz, 
e-mailem na prochazkova@lasak.cz nebo telefonicky na 
+420 296 184 202. V případě zájmu o přihlášení také na 
workshop, to připište do poznámky v přihlášce.

WORKSHOP – jednoduše a efektivně se systém BioniQ®

Po ukončení semináře v 15.00 hod. nabízíme možnost dvouhodinového praktického 
nácviku se systémem BioniQ®.

• Plánování, indikace a kontraindikace implantologického ošetření a poimplantační 
péče o pacienta

• Nácvik chirurgických a výklad základů protetických technik se systémem BioniQ®

Lektor: Jiří Holakovský

Cena za workshop: 800 Kč (předchozí rezervace nutná, omezená kapacita míst) 
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TéMATeM 8. VýROČNíHO KONGReSU ČADe  
BUDOU NeÚSPěCHy V eSTeTICKé STOMATOLOGII

l Nesvětelné i světelné turbíny 3 200 – 11 500 Kč
l  Opravy starších turbín (plast, planžeta) 

500 – 800 Kč a úpravy na tlačítkové 2 700 Kč
l Výměna rotorů, turbín Satur a KaVo

Objednávky a opravy zasílejte na adresu:
Ing. Karel Sluka – DENTOS, Havlínova 1113, 182 00  Praha 8
Email: dentos.sluka@tiscali.cz  Mobil: 603 745 694
Tel., fax, záznam: 284 682 922  www.dentos.cz

DENTOS nabízí:
K uvedeným 

cenám 
účtujeme 

21 % DPH

ON-LINe FORMULář 
PRO ZADáVáNí INZeRáTů 
DO PříLOHy LKS 
najdete na www.dent.cz v odkazech:
• Příležitosti – inzerce v LKS
• Časopis LKS 

Redakce

Neúspěchy v dentální estetice (aneb 
chybami se člověk učí) jsou tématem 
letošního kongresu České akademie 
dentální estetiky (ČADe), který se 
bude konat 6. 6. 2015 v sále ÚMG 
AVČR v Praze.

Proč právě neúspěchy? Před mnoha lety 
řekl zakladatel světové estetické stomatolo-
gie dr. Ronald Goldstein (Atlanta, USA), že 
je velmi pěkné učit a předvádět krásné vý-
sledky spojené s našimi estetickými dentál-
ními pracemi, ale že mnohem většího efek-
tu ve vzdělávání může být dosaženo sdíle-
ním našich neúspěchů. V denní praxi vyvstá-
vá mnoho problémů, které pak vedou k se-
lhání estetických rekonstrukcí. Ať už se jed-
ná o prasklinu v keramice, nebo kaz v okolí 
keramické fazety, jsme schopni se pro příště 
vyvarovat chyb, pokud věnujeme čas tomu, 
abychom pochopili příčiny selhání a pouči-
li se z nich.

Základem řešení problémů je snaha vy-
hnout se jim od samého začátku. To zna-
mená přistupovat ke každému případu kom-
plexně. Plán ošetření stanovujme po peč-
livém vyšetření, určení správné diagnózy 
a pochopení požadavků pacienta. V praxi to 
představuje metodický přístup, kde jsou vy-
váženy zdravotní, funkční a estetické poža-
davky. Správné plánování, volba dentálních 
materiálů, stejně jako důkladná analýza ar-
tikulačních poměrů, jsou dalšími důležitými 
požadavky pro dlouhodobý úspěch. S tím-
to přístupem se můžeme vyhnout nejméně 
75 – 90 % problémů.

I přes nejlepší snahu mohou některé fak-
tory vést k neúspěšným výsledkům. Záleží 
pak na časovém rámci, kdy se „závada“ ob-
jeví – podle toho pacient může nebo nemu-
sí mít porozumění pro neúspěšné ošetření. 
Z tohoto důvodu je důležité mít filozofický 
přístup k řešení těchto neúspěšných estetic-
kých situací. Tento přístup by měl být zalo-
žen na zjištění příčiny selhání, okamžitém 

řešení problémů z hlediska dlouhodobé-
ho úspěchu a správném chování – tak, aby 
důvěra v lékaře zůstala nedotčena. Pouče-
ní z každého případu je proto zcela klíčové 
pro zabránění dalšímu selhání.

Téma neúspěchy je vděčné pro poslucha-
če, protože se mnoho naučí. Není to však již 
tolik oblíbené téma pro přednášející. Proto 
jsme rádi, že pozvání výboru ČADE k aktiv-
ní účasti přijal prof. Nasser Barghi (USA), 
který působí na University of Texas Health 
Center at San Antonio Dental School v San 
Antoniu. Je autorem více než 250 článků 
a abstraktů a dokončil množství výzkum-
ných úkolů zaměřených na adhezi nových 
estetických materiálů a adhezivních kera-
mických rekonstrukcí. Je členem American 
Academy of Esthetic Dentistry, American 
Academy of Fixed Prosthodontics a Inter-
national Assotiation for Dental Research. Je-
ho jasné metody, založené na dlouholetých 
klinických zkušenostech a výzkumu, a jeho 
nadšení pro současné možnosti adhezivní 
stomatologie poskytují přímo aplikovatelné 
rady pro každého zubního lékaře.

Zhotovení většiny estetických rekonstruk-
cí je nepředstavitelné bez úzké spolupráce 
se zubním technikem. Jejich řady bude na 
našem setkání reprezentovat jeden z nej-
lepších zubních techniků v Evropě Oliver 
Brix (SRN). Během své dvacetileté kariéry 

zubního technika se specializoval na este-
tické celokeramické rekonstrukce, které věr-
ně napodobují přirozené zubní tkáně. Ve-
de mistrovské kursy doma i v zahraničí, za-
ložil školicí středisko ve Wiessbadenu. Od 
r. 2013 je autorem vlastního estetického ino-
vativního postupu dentaldesign Oliver Brix. 
V ČR je k dostání kniha Fascinating All-Ce-
ramics, která již vyšla v angličtině, němči-
ně, italštině a španělštině. Účastníci kongre-
su budou mít jedinečnou příležitost zúčast-
nit se autogramiády této knihy (bude možno 
ji na kongresu zakoupit).

Objektivní a měřitelné parametry jako 
např. velikost a tvar zubu, okluze a artikula-
ce, barva, biokompatibilita jsou konvenční-
mi indikátory úspěchu nebo selhání. Vzhled 
obličeje a zubů je však ovlivněn stále více 
abstraktními, psychologickými faktory, jako 
je vnímání, ideální body image, self-image 
a osobní motivace. Celý tento komplex je 
ovlivňován emocionálními a osobnostními 
faktory, které se vyvíjejí v průběhu životní-
ho cyklu. Pacient může být nespokojen s es-
tetickým výsledkem ošetření, ačkoliv vý-
sledek může být funkčně a esteticky v po-
řádku. Taková situace pak přináší frustraci 
celému ošetřujícímu týmu. Jak se vyvaro-
vat chyb? Jak vzniklé chyby co nejefektiv-
něji opravit? Jak vypadá správná spoluprá-
ce se zubním technikem? Jak na to, aby se 
zhotovování estetických rekonstrukcí nesta-
lo drahým koníčkem? Na tyto a mnohé další 
otázky získáte odpovědi od přednášejících 
na 8. výročním kongresu ČADE.

Mnoho důležitého se jistě dozvíte i v ku-
loárech při setkání se svými kolegy a přáte-
li, neboť kongres je také událostí společen-
skou. Vezměte s sebou svého zubního tech-
nika a své kolegy! Těšíme se na vás. Více in-
formací získáte na www.czade.cz.

Za výbor ČADE
MUDr. Eva Tuzarová

Oliver BrixProf. Nasser Barghi
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RADeK MOUNAJJeD PřeDNáŠeL 
NA HARVARDOVě UNIVeRZITě

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:

Dne 5. února letošního roku vystoupil 
MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., 
Ph.D., z Hradce Králové na semináři 
postgraduantů protetiky. Tato zpráva 
by neobsahovala mnoho výjimečného, 
pokud by tento seminář nebyl na jedné 
z nejslavnějších světových vysokých škol 
– Harvard University (HU) v Bostonu 
(Massachusetts, USA). Navíc nešlo 
o bezvýznamný dvacetiminutový 
příspěvek, ale o celodenní koncepční 
přednášku o klinickém přístupu 
k preparaci ve fixní protetice. Takové 
příležitosti nepřicházejí ani náhodou 
ani často. A podle vyjádření zástupců 
HU to bylo dokonce první vystoupení 
zástupce českého zubního lékařství na 
této univerzitě.

Jak se to stalo, že jsi, Radku, dostal 
pozvání na tuto prestižní půdu?

Už před několika lety jsem se stal členem 
Academy of Prosthodontics (AP) a na základě 
mého představení na půdě AP mne vedoucí 
postgraduálního programu HU dr. Kei th Ferro 
pozval na tento celodenní seminář.

Komu byla přednáška určena?
Jednalo se o postgraduanty/rezidenty pro-

tetiky. To jsou zubní lékaři, kteří chtějí pra-
covat jako specialisté v protetice, a touto 
formou se připravují na tzv. „board“, což je 
něco jako bývalá nástavbová atestace z pro-
tetiky, ale mnohem náročnější.

Co bylo tématem?
Název přednášky byl Smart Prosthodon-

tics a obsahem můj osobní přístup k pre-
paraci a minimální invazivita ve fixní pro-
tetice.

Jaký máš pocit z této prezentace?
Velmi jsem si tu přednášku užil. Při pre-

zentaci se rozproudila velmi živá diskuse, 

která plánovanou dobu o další hodinu pro-
dloužila. Překvapilo a potěšilo mě, jak kri-
tická diskuse nad někdy kontroverzními té-
maty může zůstat zcela profesionální a bez 
osobních výpadů.

Co přednáška přinesla tobě?
Když vynechám desítky článků, kte-

ré jsem přečetl při přípravě, tak asi hlavně 
skvělou možnost porovnat naši práci s ně-
jakým renomovaným standardem a vidět, 
jak si jako praxe v ČR stojíme. Není to vů-
bec špatné. Rozhodně se nemáme za co 
stydět!

Byla přednáška nějak honorována?
Vůbec ne. Přednášet na Harvardově uni-

verzitě je čest a jen vzácně je honorováno.

Ještě něco bys chtěl dodat?
Navázal jsem na Harvardu několik no-

vých kontaktů a mezi nimi nejvýznamněj-
ší s prof. Phillipem Millsteinem. Měli jsme 
spolu dlouhý odborný rozhovor a připravu-
jeme další spolupráci.

Čeká tě v nejbližší době nějaká podobná 
destinace jako speakra?

Jsem pozván s podobným tématem na 
kongres International College of Prostho-
dontics (ICP) do Soulu.

Abych dostal odezvu i z druhé strany, 
oslovil jsem e-mailem s několika otázkami 
prof. Phillipa Millsteina, který na HU vyu-
čuje protetiku a gnatologii a který se celé-
ho semináře účastnil.

Na Harvardově univerzitě jistě přednáší 
řada vynikajících vědců i kliniků. Jak 
si v této konkurenci vedl dr. Radek 
Mounajjed? Dosáhla jeho přednáška 
požadované úrovně a byla prospěšná pro 
vaše rezidenty?

Přednáška dr. R. Mounajjeda byla jis-
tě na požadované úrovni. Byla prospěšná, 
protože byla velmi praktická.

Měla nějaké konkrétní silné či slabé stránky?
Silné stránky přednášky byly v konzer-

vativním přístupu, excelentní preparaci zu-
bů a výborné estetice. Je vidět, že má téma 
dobře uspořádané. Za nejkontroverznější 
považuji jeho neortodoxní vztah k okluzi, 
což je ovšem problém univerzální, všudy-
přítomný.

Jaký máte názor na úroveň klinické práce, 
pokud byste ji měl porovnat s úrovní v USA?

V tomto ohledu dr. R. Mounajjed splňuje 
i ta nejpřísnější kritéria.

MUDr. Daniel Černý
Hradec Králové

MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., 
Ph.D., před slavnou univerzitou u sochy 
Johna Harvarda. Kdo si sáhne na levou 
špičku Harvardovy boty, bude mít štěstí. 
Studenti to před zkouškami mají na 
mysli a na střevíci je to jasně vidět.
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Mezinárodní dentální veletrh a konference

14. - 16. 5. 2015  Výstaviště Brno

www.indent.cz

Generální partner: Hlavní partner: Partneři:

Dentální konference InDent:
Sekce:
• Zubní lékaři
• Zubní technici
• Dentální hygienisté

Párty 15. května:
• špičková gastronomie, prvotřídní moravská vína
• hvězdný kulturní program - hlavní účinkující Monkey Business

Veletrh:
• vystavovatelé dentálních materiálů, přístrojů, služeb a technologií
• workshopy a live ukázky ve vzorové stomatologické ordinaci

early birds termín 15. 3. 2015 – SLEVA 10 %

Potvrzení přednášející:
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Radek Lacina
MUDr. Ladislav Gregor
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Filip Donev
Doc. MUDr. Eva Gojišová
Mgr. Petra Křížová
Ing. Jan Homola
Jakub Hošek

Peter Kriška
MUDr. Karolína Floryková
MUDr. Jan Vojík
MUDr. Milan Lehotský
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
MUDr. Daniel Jurga
Veronika Měřičková, DiS
Mgr. Andej Lukáš
Ondřej Adam
MUDr. David Urie
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

Mám zaměstnance na dohodu 
o provedení práce, který nemá 
podepsané Prohlášení k dani. 
Jeho mzda je do 10 000 Kč 
hrubého za měsíc. V průběhu 
roku měl ještě jedno zaměstnání, 
kde Prohlášení k dani podepsal. 
Mohu mu udělat zúčtování 
daní, nebo musí podat daňové 
přiznání, a lze do zaplacené daně 
započítat i srážkovou daň?

Zaměstnanci nelze udělat roční zú-
čtování záloh na daň, ale musí si podat 
daňové přiznání sám. V ročním zúčto-
vání záloh na daň nelze srážky podle 
zvláštní sazby daně zohlednit. Do roč-
ního zúčtování záloh na daň se zapo-
čítává pouze zálohová daň (předčíslí 

Je pravda, že zubní lékaři již 
nepotřebují souhlasy k nakládání 
s nebezpečnými odpady?

Podle paragrafu 16 odst. 3 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, platí, že s nebez-
pečnými odpady může původce naklá-
dat pouze na základě souhlasu místně 
příslušného obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností. Počínaje říjnem 
2013 však souhlas není třeba nejen pro 
přepravu nebezpečných odpadů, ale 
ani pro jejich shromažďování. Zname-
ná to, že poskytovatel zdravotních slu-
žeb, který pouze shromažďuje nebez-
pečný odpad v místě jeho vzniku, sou-
hlas k nakládání s nebezpečnými odpa-
dy nepotřebuje. 

OSTEORA 
DONUŤ KOST REGENEROVAT

HAŠENÝM VÁPNEM

V PÁTEK 12. 6. 2015 OD 13.00
Asklepion − Klinika a institut estetické medicíny,

Londýnská 39, Praha 2 (5. patro – přednáškový sál) 
Přednáší: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

PROGRAM ŠKOLENÍ:

CENA: 2000 Kč - zdarma v rámci školení obdržíte
Osteora 2 x 0,5 ml a vzorek Cleandent Gelu 
č. účtu 107-6375050247/0100, var. symbol: 12062015, konstantní symbol: 0308

Londýnská 39, 120 00 Praha 2
Tel.: 234 716 509, 724 873 750
rathousky@asklepion.cz
www.asklepion.cz/academy 

1/  Bioaktivní prostředky 
     v regeneraci kosti a parodontu
2/ Vápenný hydrát - jednoduchý 
     a levný prostředek
3/ Praktický nácvik uzavřené 
     a zavřené techniky 
     s vápenným hydrátem 
     (Osteora)

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

účtu 713). Od roku 2014 si mohou sní-
žit svou daňovou povinnost i zaměst-
nanci, kteří mají u více zaměstnavate-
lů současně dohody o provedení práce 
do 10 000 Kč hrubého měsíčně. Podle 
§ 38k odst. 6 zákona o dani z příjmů 
mohli podepsat Prohlášení k dani pou-
ze u jednoho zaměstnavatele, i když 
nebyla plně využita sleva na dani pod-
le § 35ba zákona o dani z příjmů. Za-
městnavatelé tedy budou nově vydávat 
potvrzení o příjmu i u zaměstnanců se 
srážkovou daní a ti mají možnost tyto 
příjmy a sražené daně zahrnout do da-
ňového přiznání.

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
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připravujeme

fotoúsměv

Původní sdělení s názvem Sialoli-
ty a jejich chemické a minerálové slo-
žení připravil pro časopis LKS autorský 
kolektiv Ladislav Dzan, Ivo Kučera, Iva 
Ouhrabková z Krajské nemocnice Li-
berec, a. s. Cílem práce bylo zjistit slo-
žení sialolitů pacientů operovaných na 
oddělení ÚČOCH této nemocnice v le-
tech 1995 až 2013. 

Intraorální skenery

Krbec Dent s.r.o. , Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
oficiální zastoupení pro ČR společnosti:

Zpracujeme Vám
nezávazné cenové nabídky

Pro více informací nás kontaktujte:

www.krbec.cz, info@krbec.cz
telefon: +420 377 22 33 80
mobil: +420 777 22 33 80

O SLOŽeNí SIALOLITů

Lyžařská sezona se s námi pomalu 
loučí, a tak si ještě připomeňme zimní 
radovánky fotografií, kterou nám zasla-
la MUDr. Zuzana Pětrošová z Ostravy 
a přidala k ní tento text: „Posílám foto-
grafii z naší zimní dovolené, kdy ani pl-

ná lyžařská výstroj nezabránila matce- 
-zubní lékařce tyranizovat vlastní dítě 
na svahu…“

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

HDVI
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ŠeSTý ŠKACHůV DeN

fotoalbum

Vzdělávací akce, nesoucí ve svém názvu jméno 
zakladatele naší moderní parodontologie prof. 
MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001), se 
tradičně konala v pražském divadle U hasičů. V pátek 
13. 2. 2015 se zde ovšem hovořilo nejen o problematice 
vyšetření v parodontologii, jak znělo hlavní téma, ale 
také o principech komunikace s určitými typy pacientů.

O instrumentálním vyšetření parodontu hovořil doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., z Hradce Králové. Poutavou prezentací o tom, co vše lze 
vyčíst z rentgenových snímků, zaujala publikum MDDr. Nikola Němcová z Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc. Slovenský specialista 
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., se věnoval vyšetření artikulačních poruch jako možnému etiologickému faktoru vzniku parodontitidy.

Pro organizátory MUDr. Ladislava Kindla 
(vlevo) a MUDr. Ladislava Korábka, CSc., 
MBA, je tato akce nejen odbornou, ale hodně 
i „srdeční“ záležitostí.

Škachův den slušně nabírá dech. Zajímavý 
program letos přivedl do sálu přes sto 

účastníků. Tedy především účastnic, protože 
akce je určena primárně pro dentální 
hygienistky. Ale ani zubní lékaři, kteří 

zavítali, rozhodně nelitovali. Akci oficiálně 
zahájili společně oba její hlavní organizátoři 

a poté se úvodní přednášky ujal – stejně 
jako v předchozích ročnících – MUDr. 
Ladislav Korábek, CSc., MBA. Zaměřil 

se na  problematiku stanovení diagnózy, 
diferenciální diagnostiky a plánu léčení.

Někdy se i zkušený zdravotník může dostat 
do úzkých, když se objeví „problémový“ 
pacient. Užitečné rady, navíc podané 
nesmírně vtipnou formou, zazněly z úst dvou 
renomovaných psychologů. MUDr. Radkin 
Honzák, CSc., (vlevo) si vzal na mušku VIP 
pacienta a nebezpečí s ním spojená. PhDr. 
Karel Bláha, CSc., (vpravo) poradil, jak na 
hysteriky a hysterky. Mistrovské herecké 
etudy, kterými svoji přednášku prokládal, 
se posluchačům určitě vryly do paměti 
a v pravou chvíli se jednou vynoří jako vítaná 
nápověda.



NOVINKA
PUMA ELI R

Cena od: 369.000,- Kč vč. DPH

Petrohradská 6/7,
101 00, Praha 10
Vjezd pro parkování ulicí Novgorodská 6

Česká republika

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz
e-mail:
liehmann@volny.cz

Tel./fax:
+420 271 740 423
+420 271 742 716
+420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.
Výhradní autorizovaný zástupce 
Castellini pro ČR
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8. – 9. října 2015
Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, Praha 2

18. ročník mezinárodního kongresu Téma: Problematika horního 
laterálního úseku chrupu
Odborný program pro zubní lékaře
Odborný program pro sestry 
a dentální hygienistky
Posterová sekce

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

Partner č. 1 v zubní implantologii

MEZIROČNÍ RŮST DENTISU TENTOKRÁT O 30 % za ROK 2013/2014.

NEJSEM
SPOKOJEN ZAČÍNÁM NECHCI UŽ

PLATIT TOLIK

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM?

Z STOP

DENTIS OneQ

PROČ?
•    Leptaný bioaktivní povrch implantátu zajišťující rychlejší sekundární 
      stabilitu implantátu
•    Změněný tvar k zajištění lepší primární stability – význam 
      u immediátních implantací a okamžitého zatížení
•    Možno zavést nejenom krestálně, ale i lehce subkrestálně 
      – zlepšení regenerace kosti a lepší ochrana před periimplantitidou
•    Plně jsou integrovány úzké implantáty (miniimplantáty) a naopak 
      široké-wide implantáty do jedné sady

2 760 Kč

ZA IMPLANTÁT vč. DPH




