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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
6. 3. 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 březnového 
zasedání jsme ve spolupráci 
s viceprezidentem ČSK MUDr. 
Robertem Houbou, Ph.D., 
zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zz Jednání ČSK. 
 • Vláda ČR. Dne 3. 3. se dr. P. Chrz 

a dr. R. Houba zúčastnili setkání pre-
zidentů profesních komor s předsedou 
Vlády ČR Mgr. B. Sobotkou a minist-
rem pro lidská práva Mgr. J. Dienstbie-
rem. Tématem setkání byla změna Le-
gislativních pravidel vlády, změna Jed-
nacího řádu Legislativní rady vlády, ak-
tuální problematika, organizace pravi-
delných jednání k vybraným tématům. 
Zástupci profesních komor upozorni-
li mimo jiné na problémy související 
s ochranou profese, se zákonem o evi-
denci tržeb, byla zmíněna i případná 
novela zákona o komorách. Po ukon-
čení jednání se konala tisková konfe-
rence za účasti předsedy vlády a zá-
stupců vybraných profesních komor. 
Další jednání se předpokládá v druhé 

polovině dubna, třetí ve druhé polovi-
ně června. 

 • MZ ČR. Dne 6. 3. jednal dr. P. Chrz 
s Mgr. K. Pavlíkovou z Odboru farma-
cie a oddělení zdravotnických pro-
středků MZ ČR na téma devitalizační 
prostředky ve stomatologii, materiály 
s formaldehydem a paraformaldehy-
dem. Budou navazovat další jednání, 
o jejichž výsledku budeme informovat.

 • MF ČR. Dne 4. 3. jednal dr. P. Chrz 
a Ing. J. Šusta s ředitelem odboru ce-
nové politiky MF ČR Ing. P. Maštálkou 
o cenových kontrolách a s tím souvise-
jících cenových kalkulacích a míře při-
měřeného zisku. Cca před 2 lety byly 
cenové kontroly převedeny do kompe-
tence Generálního finančního ředitel-
ství se sídlem v Brně. V současné době 
je připraven návrh zákona, dle které-
ho budou cenové kontroly řízeny opět 
MF ČR. Zástupci MF ČR přislíbili, že 
na chybný výklad metodického pokynu 
k provádění cenových kontrol upozorní 
cenové kontrolory na školení, na které 
budou zástupci ČSK pozváni. Zároveň 
byl projednán návrh zákona o evidenci 
tržeb, ke kterému ČSK dne 28. 2. zasla-
la připomínky. 

 • Výbor pro zdravotnictví PSP ČR. 
RNDr. M. Švábová se dne 5. 3. zúčast-
nila 17. schůze Výboru pro zdravot-
nictví. Na programu bylo projednává-
ní vládního návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 48/1997 Sb., zejména 
problematika zveřejňování smluv mezi 

ZP a poskytovateli zdravotní péče, pra-
videl slučování zdravotních pojišťoven 
aj. Obecná rozprava byla přerušena, 
pokračování a projednání pozměňují-
cích návrhů bylo stanoveno na 19. 3. 
Dále byl projednáván nedostatek léka-
řů záchranné služby aj.

 • Národní radiologické standardy. ČSK 
jedná s prof. V. Válkem, předsedou Ra-
diologické společnosti ČLS JEP, o při-
pravovaných národních radiologických 
standardech.
zz Koalice soukromých lékařů. Jedná-

ní se uskutečnilo dne 24. 2. a byla dis-
kutována současná situace ve zdravot-
nictví. Mluvčím KSL na další období je 
zvolen MUDr. V. Dvořák.
zz Přednáška pro studenty. Dr. P. Chrz 

a Mgr. J. Slavík se 27. 2. zúčastnili 
přednášky pro studenty 5. ročníku zub-
ního lékařství LF UK a VFN Praha. Ho-
vořili o činnosti ČSK a odpovídali na 
dotazy studentů.
zz Informace RK a ČR ČSK. O čin-

nosti revizní komise informovala dr. 
M. Kraus Kozumplíková, o činnosti 
ČR ČSK dr. L. Liberda a prof. T. Néme-
th. Oba orgány doporučují uspořádat 
školení členů revizních komisí a čest-
ných rad OSK.
zz Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

informoval o činnostech a zprávách 
z FDI a CED.
zzVzdělávání. 
 • Představenstvo projednávalo žádos-

ti podané VS ČSK týkající se Osvědčení 
odbornosti, registrace vzdělávacích ak-
cí a příspěvků z Účtu klinik. 

 • Pokračuje diskuse k jednotlivým pa-
ragrafům navrhované novely ŘCVZL.

 • Představenstvo projednalo minimál-
ní obligatorní náplň kurzu Kardiopul-
monální resuscitace a řešení neodklad-
ných stavů v zubní praxi. Materiál je 
zveřejněn na www.dent.cz.
zzWebové stránky ČSK. Pokračuje pří-

prava tvorby nových webových strá-
nek Komory ve spolupráci s Mgr. J. Ře-
záčem. V současnosti jsou ověřová-
ny názory zubních lékařů, OSK a za-
městnanců Kanceláře ČSK na fungová-
ní webu.

●  POVINNá ReGISTRACe ZUBNíCH LéKAřů 
DO NáRODNíHO ReGISTRU POSKyTOVATeLů 
ZDRAVOTNíCH SLUŽeB

Znovu upozorňujeme, že na www.dent.cz (odkaz Aktuální informace 
z 27. 2. 2015) je zveřejněn 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. Výklad zpracoval ředitel ÚZIS doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

●  DeNTFORUM.CZ
Byly spuštěny inovované stránky ČSK pro pacienty Dentforum.cz. 
Členové ČSK o tom již byli informováni e-mailem. Přístup na web je možný 
přes banner Dentforum v levém sloupci webových stránek www.dent.cz 
nebo přes adresu http:/ / dentforum.cz/
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z revizní komise ČSK

diář

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 6. 3. 2015

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

K běžné agendě patřila kontrola za-
sílání ekonomické dokumentace z OSK 
a evidence zaslaných zápisů z jednání 
představenstev a RK OSK.

Další část zasedání jsme se věnovali 
stížnostem a statistikám stížností z OSK 
za rok 2014. 

Velký nárůst počtu stížností se proje-
vuje již od předchozího roku. Je třeba, 
aby RK OSK při zkoumání stížností do-
držovaly postup podle řádů ČSK a tím 
se vyvarovaly následných stesků stěžo-
vatelů na postup RK OSK. Bohužel ně-
které z oblastních komor ani po urgen-
cích z naší strany nereagují a stížnosti 
neřeší. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář 
(7. 5.). 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  

(15. 5., Mikulov)
zz Zasedání představenstva ČSK  

(15. 5., Mikulov)
zz 63. jednání sněmu ČSK  

(16. – 17. 5., Mikulov)

Informace z dubnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 5/2015.

63. JeDNáNí SNěMU ČSK
Oznamujeme, že 63. jednání sněmu České stomatologické komory se koná  
16. – 17. května 2015 v Mikulově (hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01  Mikulov). 

Žádáme všechny členy sněmu, aby si do 30. 4. 2015 telefonicky nebo 
písemně zajistili ubytování, a to prostřednictvím sekretariátu ČSK, 
L. Nálevková, tel.: 234 709 612, e-mail: nalevkova@dent.cz.
V sobotu 16. 5. na témže místě proběhne výstava firem s dentální tematikou.

Představenstvo ČSK schválilo uvedené 
opatření č. OP1/2015. Účinnosti 
nabylo dne 23. 3. 2015.

Tímto opatřením stanovuje předsta-
venstvo Komory podle § 10 odst. 1 Řá-
du České stomatologické komory o ce-
loživotním vzdělávání zubních lékařů 

podmínky a způsob akreditace poskyto-
vatelů zdravotních služeb, u nichž lze 
absolvovat stáže předepsané řádem ne-
bo v souladu s ním.

Plné znění opatření č. OP1/2015 je 
zveřejněno na www.dent.cz (odkaz Řá-
dy a přepisy ČSK).

OPATřeNí PřeDSTAVeNSTVA KOMORy Č. OP1/2015 
O PODMíNKáCH A ZPůSOBU AKReDITACe 
POSKyTOVATeLů

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 dokončuje detailní program kongresu.

Aktuálně budeme o programu PDD 2015 informovat v příštím LKS č. 5/2015 
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
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SVěTOVý DeN ÚSTNíHO ZDRAVí  
JSMe SLAVILI CeLý TýDeN

Světový den ústního zdraví 
(World Oral Health Day – 
WOHD) organizovala Světová 
federace zubních lékařů (FDI) 
20. března letos již osmým rokem. 
Česká stomatologická komora se 
k oslavám tohoto svátku připojila 
podruhé. 

Pod taktovkou ČSK a díky iniciati-
vě globálních partnerů a spolupracu-
jících organizací se z původního Svě-
tového dne ústního zdraví postupně 
stal týden ústního zdraví. Odstarto-
ván byl společnou tiskovou konferencí 
16. 3. 2015. Setkání se zástupci sdělo-
vacích prostředků zahájil prezident ČSK 
MUDr. Pavel Chrz informacemi o Svě-
tovém dni ústního zdraví, jeho významu 
pro prevenci onemocnění ústní dutiny 
a o akcích, které se v rámci oslav kona-
jí. Jejich detailní přehled byl veřejnos-
ti k dispozici na webových stránkách 
www.sduz. cz, vytvořených speciálně 
pro letošní ročník oslav. Odborného vý-
kladu o vlivu ústního zdraví na celkový 
zdravotní stav organismu se ujal MUDr. 
Ladislav Korábek, CSc., MBA, a celou 
tiskovou konferenci moderoval mediál-
ní poradce ČSK Mgr. Jan Kovařík. Foto-
reportáž z tiskové konference přinášíme 
v tomto LKS v rubrice Fotoalbum na po-
slední stránce S46.

Stejně jako v loňském roce přijal na-
ši nabídku ke spolupráci Český rozhlas 
Dvojka, který o Světovém dni ústního 
zdraví informoval po celý týden již od 
pondělí 16. 3., kdy jako host pořadu 
Odpoledne s Dvojkou vystoupil MU Dr. 
Pavel Chrz. Krátká zmínka o Světo-
vém dni ústního zdraví zazněla každý 
den v dopoledním vysílání a stejně tak 
byl každý den do pořadu Odpoledne 
s Dvojkou zařazen rozhovor se zástup-
cem některé ze spolupracujících orga-
nizací. Postupně se ve studiu vystřídali 
prezident Asociace dentálních hygienis-
tek ČR Michal Kalita, DiS., organizátor-
ka preventivního projektu Zdravé zuby 
PaedDr. Lenka Kubrichtová, prezident-
ka Sdružení studentů stomatologie ČR 
Kateřina Křenková a viceprezident ČSK 
MUDr. Robert Houba, Ph.D. 

V letošním roce projevily o oslavy 
zájem téměř všechny televizní stanice. 
V pořadech ČT1, ČT2, ČT24, ČT Déč-
ko, FTV Prima, TV Nova a TV Barran-
dov postupně vystoupili MUDr. Pavel 
Chrz, MUDr. Ladislav Korábek, CSc., 
MBA, MUDr. Radomír Otýpka, den-

tální hygienistky Markéta Harantová, 
DiS., a Jana Malcharová, DiS., dále 
Mgr. Jan Kovařík a PaedDr. Lenka Kub-
richtová. Přehled všech mediálních vý-
stupů s odkazy do archivu pořadů byl 
členům Komory rozeslán spolu s mo-
nitoringem médií a bude zveřejněn na 
webových stránkách ČSK v rámci závě-
rečné zprávy z letošního ročníku oslav. 

Stejně bohaté byly i preventivní akce 
pro veřejnost. V řadě měst ČR se v mís-
tech prodeje prostředků ústní hygieny 
uskutečnila série konzultací s dentál-
ními hygienistkami a studenty zubního 
lékařství. Společně s partnery a ostatní-
mi spolupracujícími organizacemi byl 
připraven informační leták pro veřej-
nost Pět kroků pro váš úsměv na celý 
život, který byl zájemcům o informa-
ce, jak správně pečovat o ústní dutinu 
a dodržovat správné stravovací návyky, 
předáván na všech místech, kde pre-
ventivní akce probíhaly. Dm drogerie 
markt, s. r. o., a lékárny Dr.Max v tom-
to termínu cenově zvýhodnily prostřed-
ky ústní hygieny.

Na webových stránkách www. sduz. cz 
byla 16. 3. zahájena fotografická sou-
těž Úsměv pro celý život, která trvala 
až do 1. 4. 2015. Podle počtu návštěv-

níků, kteří dávali hlasy zveřejněným 
fotografiím, byl o soutěž velký zájem. 

Jako součást aktivit Světového dne 
ústního zdraví se v týdnu oslav konala 
i řada akcí preventivních projektů Zdra-
vé zuby, Dětský úsměv a Veselé zoubky.

Při přípravě aktivit souvisejících se 
Světovým dnem ústního zdraví spolu-
pracovala ČSK s globálními partnery 
Listerine, Signal a Wrigley, s Asociací 
dentálních hygienistek ČR, Českým ze-
leným křížem, Sdružením studentů sto-
matologie ČR, programem Zdravé zu-
by, lékárnami Dr.Max a dm drogerií. 
Mediálním partnerem akce byl Český 
rozhlas Dvojka Praha.

Všem partnerům a spolupracujícím 
organizacím za jejich iniciativu, aktivi-
tu, finanční a produktovou pomoc při 
realizaci akce velmi děkujeme.

Poznámka: Řada akcí v České repub-
lice byla zaměřena na děti, proto bylo 
pro ČR slovo „orální“ v oficiálním ná-
zvu nahrazeno slovem „ústní“.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

V rámci oslav Světového dne ústního zdraví v ČR probíhala řada aktivit. Například 
v pražském OC Chodov připravil akce pro děti tým výukového programu Zdravé zuby; 
na snímku uprostřed je manažerka a spoluautorka tohoto programu PaedDr. Lenka 
Kubrichtová.
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JARNí STOMATOLOGICKé FóRUM 2015

reportáž

Tradiční akci Jarní stomatologické fórum (JSF), 
která je určena stomatologickým týmům, 
bychom už bez nadsázky mohli nazvat 
komorovým vítáním jara. Letos se JSF konalo 
posedmnácté, v pátek 20. března v Kongresovém 
centru Praha (KCP). Při přípravě programu 
v sekci pro zubní lékaře a v sekci pro sestry 
a dentální hygienistky Vzdělávací středisko ČSK 
správně vsadilo na žádaná témata a erudované 
lektory, kteří bez problému „utáhnou“ celodenní 
přednášku. Účastníci vysoce hodnotili jak 
odbornou úroveň JSF, tak pohodlí rozsáhlých 
prostor KCP s jedinečným výhledem na 
panorama Prahy. 

Připravila redakce
Jarního stomatologického fóra se zúčastnilo na dvě stovky 
zubních lékařů (na fotografii), sester a dentálních hygienistek. 
Mnohé stomatologické týmy JSF vítají jako vhodnou příležitost 
společně a v jeden den se vydat za novými poznatky, bez složitých 
organizačních komplikací v provozu ordinací.

Po skončení odborného programu se mohli návštěvníci JSF 
zúčastnit workshopu společnosti Philips ČR. Elektrický zubní 
kartáček si pod odborným vedením hned všichni vyzkoušeli.

Možnost oslovit široký okruh odborné veřejnosti 
využilo na letošním JSF osm firem a společností. 
Fotografii je ze stánku společnosti Johnson & Johnson.

Téma Rizikový pacient – výzva pro dentální hygienistku i sestru v zubní praxi se stalo skutečnou výzvou pro posluchačky. Lektor MUDr. 
Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, (vlevo) je zaujal jak obsahem sdělení, tak svým projevem i precizností, s níž zodpověděl všechny dotazy 
z pléna. Pro zubní lékaře připravil celodenní přednášku s názvem Implantologický pacient rodinný tandem MUDr. Jiří Krug, Ph.D., 
(vpravo) a MUDr. Alena Krugová (uprostřed). Jejich vystoupení bylo rozděleno na chirurgickou a protetickou část. Posluchači diskutovali 
o implantologické problematice s oběma lektory ještě dlouho po skončení přednášky.
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O AUTOReCH

SIALOLITy A JeJICH CHeMICKé  
A MINeRáLOVé SLOŽeNí 

Původní sdělení

SOUHRN: Úvod: Mechanismus vzniku sialolitů není zcela jed-
noznačně znám a konkrementy vytvořené procesem biominerali-
zace mají velmi často podobné nebo téměř identické složení ja-
ko minerály přírodního původu vzniklé geochemickými procesy 
s tím rozdílem, že v sialolitu je přítomna organická složka. Cílem 
práce bylo zjistit chemické a minerálové složení sialolitů paci en-
tů operovaných na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirur-
gie (ÚČOCH) Krajské nemocnice Liberec, a. s., v letech 1995 až 
2013. Metodika: K analýze sialolitů jsme použili optické a che-
mické metody a infračervenou spektroskopii. Celkem jsme ana-
lyzovali 115 sialolitů získaných od 89 pacientů, v souboru bylo 
46 žen a 43 mužů. Věkové rozpětí bylo od 10 do 92 let. Závěr: 
Z hlediska minerálového složení převažovaly dvousložkové sia-
lolity v 59,1 %, následované jednosložkovými (monominerální-
mi) sialolity ve 34,5 %, trojsložkové sialolity byly v našem soubo-
ru zastoupeny v 6,4 %. Čtyř a více složkové sialolity jsme neza-
znamenali. Podle chemického složení se téměř výhradně jednalo 
o monokrystalické nebo složené fosfáty, v malém množství se vy-
skytovaly i oxaláty, ale spíše jen jako příměs dominantních fosfátů.
Klíčová slova: sialolit, chemická analýza, infračervená spekt ro-
skopie, minerálové složení sialolitu.

SIALOLITHS AND THeIR CHeMICAL  
AND MINeRAL COMPOSITION
Original article

SUMMARy: Introduction: The mechanism of the development of 
sialoliths is not clearly known and concretions formed biominer-
alisation very often have similar or nearly identical composition as 
the natural minerals resulting geochemical processes with the differ-
ence that in sialoliths organic component is present. The aim of the 
study was to determine the chemical and mineral composition sialo- 
liths of patients operated on in our department between 1995 and 
2013. Methods: We used analysis of optical and chemical methods, 
and infrared spectroscopy. In total, we analyzed 115 sialoliths ob-
tained from 89 patients in the group were 46 women and 43 men. 
The age range was from 10 to 92 years. Conclusion: In terms of min-
eral composition dominated by two-component sialoliths (59.1%), 
followed one-component sialoliths in 34.5%, were ternary sialoliths 
in our sample represented in 6.4%. Four or more component sialo- 
liths were not recorded. According to the chemical composition 
is almost exclusively consisted of monocrystalline or compound 
phosphate, a small amount of oxalates were also found, but rather 
as the dominant ingredient of phosphate.
Key words: sialolith, chemical analysis, infrared spectroscopy, 
mineral composition of sialolith.
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ÚVOD
Sialolitiáza je charakteristická přítomností slinných konkre-

mentů (sialolitů), které bývají zpočátku klinicky němé. Teprve 
při jejich zvětšení mohou působit jako překážka odtoku sliny 
a tento stav pak často vede k ascendentní bakteriální infekci se 
sekundární zánětlivou reakcí stěny vývodného systému nebo 
i samotného parenchymu žlázy. V místě svého uložení mohou 
sialolity způsobovat dekubity nebo až perforaci stěny vývodu, 
a může tak dojít k jejich vycestování mimo žlázový či vývod-
ný systém s rozšířením zánětu extraglandulárně (1, 2).

Podle lokalizace rozeznáváme intraglandulární, extraglan-
dulární a juxtaglandulární sialolity a literární zdroje uvádějí, 
že přibližně v 85 % se nacházejí sialolity v podčelistní žlá-
ze, méně se vyskytují v příušní žláze a spíše výjimkou je je-
jich přítomnost ve vývodech podjazykové slinné žlázy a v ma-
lé slinné žlázce (1–7).

Mechanismus vzniku sialolitů není zcela jednoznačně 
znám a vnímání příčiny se v průběhu historie měnilo. Konkre-

menty vytvořené procesem biomineralizace (vznikající v lid-
ském organismu) mají velmi často podobné nebo téměř iden-
tické složení jako minerály přírodního původu vzniklé geo-
chemickými procesy s tím rozdílem, že v konkrementu je pří-
tomna organická složka (tab. I).

Dříve se za příčinu považovalo zahuštění mukopolysacha-
ridů spolu s odloupanými buněčnými elementy při zánětem 
změněném pH sliny. Jednalo se tedy o vznik sialolitu primárně 
z organického podkladu s následným ukládáním anorganic-
kých solí do organického substrátu. Novější teorie připouštějí 
i možnost postupného ukládání kalcifikujících mukopolysa-
charidů sliny kolem primárně anorganického materiálu. Tyto 
teorie mají společné to, že nezbytnou podmínkou pro vznik 
a růst sialolitů je změna pH sliny v důsledku zánětlivého pro-
cesu. Za samostatný rizikový faktor se již nepovažuje zvýšený 
obsah minerálních látek ve slině, zejména přítomnost vápena-
tých, hořečnatých a fluoridových iontů (3 – 5, 7, 8).

SLOŽeNí SIALOLITů
Při standardní analýze konkrementů zjišťujeme jejich che-

mické i minerálové složení. Z chemického hlediska jsou nej-
častěji zastoupenými anionty fosforečnany PO

4
3- a hydrogen-

fosforečnany HPO
4

2-, šťavelany (COO)
2

2-, hydrogenuráty a uh-
ličitany CO

3
2-. Daleko méně přítomny jsou fluoridy F-, chlori-

dy Cl-, hydroxidy OH- a sírany SO
4

2-. Z kationtů se nejčastěji 
setkáváme s Ca2+, Mg2+, NH

4
+, méně pak s Fe2+, Zn2+, Na+ nebo 

K+ a dalšími kationty nebiogenních prvků, jako např. Al, Pb, 
V, Ni, Pt, Ti, Ag, které bývají přítomny u přibližně 3/4 sialolitů 
a pocházejí ze zubních výplní (3–5, 8).

Z morfologického hlediska jsou konkrementy často hetero-
genní směsí tvořenou z hlavních a minoritních minerálních 
složek. Nejčastěji (přibližně v 67 %) jsou v sialolitech zastou-
peny dvě až tři minerálové komponenty. Monominerální (jed-
nosložkové) konkrementy se vyskytují asi ve 25 % a víceslož-
kové systémy složené ze čtyř nebo více komponent jsou vzác-
né (asi 8 %) (8). Jednotlivé komponenty se mohou v konkre-
mentech buď rovnoměrně střídat, nebo jedna složka tvoří já-
dro a ostatní se na něj vrství. 

Tabulka I shrnuje mineralogické spektrum konkrementů, 
které se nejčastěji vyskytují u jedinců s litiázou. Vedle mine-
ralogického názvu je uveden i chemický název včetně syno-
nym a vzorec (8). 

Tabulka I: Přehled složek konkrementů

Složky konkrementů 
Fosforečnany, tj. fosfáty 
1. Apatit (kalciumfosfát – struktura apatitu,  

fosforečnan vápenatý- struktura apatitu, skupina apatitu) Ca5(PO4)3 (OH, Cl, F)
2. Hydroxylapatit (pentakalciumhydroxidfosfát, hydroxyfosforečnan  

vápenatý – čistý, bez příměsi Cl-, F-, příp.CO3
2-) Ca5(PO4)3(OH)

3. Dahllit („karbonátapatit“) Ca5(PO4,CO3)3(OH) 
4. Whitlockit (trikalciumfosfát, fosforečnan vápenatý – čistý) Ca3(PO4)2

5. Oktakalciumfosfát pentahydrát  
(hydrogenfosforečnan vápenatý pentahydrát) Ca8H2(PO4)6 . 5H2O

6. Brushit (kalciumhydrogenfosfát dihydrát,  
hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát) CaHPO4 . 2H2O

7. Monetit (kalciumhydrogenfosfát) CaHPO4

8. Kalciumfosfát amorfní Ca3(PO4)2 . xH2O
9. Newberyit (magnesiumhydrogenfosfát trihydrát,  

hydrogenfosforečnan hořečnatý trihydrát) MgHPO4 . 3H2O
10. Hopeit (fosforečnan zinečnatý tetrahydrát) Zn3(PO4)2 . 4H2O 
11. Struvit (magnesiumamoniumfosfát hexahydrát,  

fosforečnan hořečnato-amonný hexahydrát) MgNH4PO4 . 6H2O
12. Dittmarit (magnesiumamoniumfosfát monohydrát,  

fosforečnan hořečnato-amonný monohydrát) MgNH4PO4 . H2O 
13. Bobierrit (magnesiumfosfát oktahydrát,  

fosforečnan hořečnatý oktahydrát) Mg3(PO4)2 . 8H2O
Šťavelany, tj. oxaláty
1. Whewellit (kalciumoxalát monohydrát, šťavelan vápenatý monohydrát) Ca(COO)2 . H2O
2. Weddellit (kalciumoxalát dihydrát, šťavelan vápenatý dihydrát) Ca(COO)2 . 2H2O
3. Humboldtin (ferrum oxalát dihydrát, šťavelan železnatý dihydrát) Fe(COO)2 . 2H2O
4. Kalciumoxalát trihydrát (šťavelan vápenatý trihydrát) Ca(COO)2 . 3H2O
Kyselina močová a její deriváty – uráty 
1. Uricit (kyselina močová bezvodá, 2,6,8-trihydroxypurin) C5H4N4O3

2. Kyselina močová dihydrát (2,6,8-trihydroxypurin dihydrát) C5H4N4O3 . 2H2O 
3. Urát amonný (amoniumurát, močan amonný) NH4C5H3N4O3

4. Urát sodný monohydrát (natriumurát monohydrát,  
močan sodný monohydrát) NaC5H3N4O3 . H2O

5. Urát draselný (kaliumurát, močan draselný) KC5H3N4O3

6. Urát vápenatý (kalciumurát, močan vápenatý) Ca(C5H3N4O3)2

Jiné organické látky 
1. Cystin C6H12N2O4S2

2. Xantin C5H4N4O2

3. Protein (bílkovina) 
4. Cholesterol C27H45OH 
Jiné anorganické látky 
1. Kalcit (kalciumkarbonát, uhličitan vápenatý) CaCO3 
2. Křemen (oxid křemičitý) SiO2 
3. Sádrovec (kalciumsulfát dihydrát, síran vápenatý dihydrát) CaSO4 . 2H2O 

Tabulka II: Laboratorní metody používané k určování složení 
konkrementů

Metody klasické 
1. Optické metody 
2. Chemické kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní rozbory 
3. Infračervená spektroskopie 
4. Rentgenostrukturní analýzy 
5. Termogravimetrická analýza 
6. Měření elektronovou mikrosondou 

Méně používané metody 
7. Stanovení pórovitosti 
8. Pyrolýzní plynová chromatografie 
9. Instrumentální neutronová aktivační analýza 
10. Nukleární magnetická rezonance 

Doplňující metody 
11. Emisní spektrometrie   
12. Stanovení specifické hmotnosti a další doplňkové postupy 
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Obr. 1: Apatit a brushit v polarizační mikroskopii. Obr. 2: Průkaz fosforečnanů chemickou kvalitativní metodou.

Obr. 3: Infračervená spektroskopie konkrementu.

Graf 1: Zastoupení pacientů podle pohlaví

LABORATORNí MeTODy VyUŽíVANé K URČOVáNí 
SLOŽeNí KONKReMeNTů 

V laboratořích se k určování složení konkrementů využívá 
poměrně široké spektrum metod (tab. II). 

Nejčastěji používanými metodami na oddělení klinické bio-
chemie Krajské nemocnice Liberec jsou optické metody, che-
mické analýzy a infračervená spektroskopie (3, 8, 10).

Optické metody
Jedná se o pozorování materiálů za pomoci běžného nebo 

polarizačního mikroskopu a využívá se odlišení jednotlivých 
složek podle indexu světelného lomu, rozdílů mezi anizo-
tropními a izotropními vlastnostmi složek a rozdílnosti inter-
ferenčních barev. Výhodou metody je možnost fotodokumen-
tace vlastností a vzhledu konkrementu (obr. 1).

Chemické analýzy
K průkazu jednotlivých složek (kationtů, aniontů) slouží 

postupy analytické chemie a zahřívání (např. hoření organic-
ké složky, zpopelnění anorganické složky žíháním, uvolnění 
iontů po zahřívání apod.). Metody lze rozdělit na kvalitativní 
(průkaz určité komponenty pomocí chemických reakcí), se-
mikvantitativní (určující přítomnost komponenty s odhadem 
množství) či kvantitativní metody (přesně zjišťující poměrné 
zastoupení jednotlivých složek). 

Dříve se chemické analýzy rozdělovaly na metody „suché“, 
prováděné barevnou reakcí na filtračním papíře, a na „mok-
ré“, prováděné ve zkumavce, případně v analyzátoru (obr. 2).

Infračervená spektroskopie
Od roku 1955 se při analýze konkrementů používá tech-

nika založená na pozorování interakce elektromagnetického 
(infračerveného) záření o vlnočtu 4000 – 200 cm-1 a zkouma-
né látky. Využívá se poznatku, že neexistuje látka, která by 
propouštěla infračervené záření v celé jeho vlnové délce. Při 
jeho průchodu zkoumaným materiálem tak dochází k měři-
telné absorpci záření a místa s maximální absorpcí (absorpční 
pásy) jsou charakteristická pro dané látky a daný vlnočet zá-
ření (obr. 3).

Nejčastěji se využívají k vyšetření konkrementů tzv. disperz-
ní mřížkové infračervené spektrometry (většinou dvoupaprs-
kové). Novějšími jsou infračervené spektrometry s tzv. Fourie-
rovou transformací pracující na principu Michelsonova inter-
ferometru, kdy pomocí hranolu či optické mřížky se paprsky 

rozkládají z 50 % na pevné a z 50 % na pohyblivé zrcadlo. Po 
jejich odrazu spolu paprsky interferují a tento rekombinova-
ný svazek následně prochází vzorkem látky, je vyhodnocován 
detektorem a převeden na výsledné infračervené spektrum po-
mocí Fourierovy transformace. Hlavními výhodami infračer-
vené spektroskopie je rychlost provedení a k vyšetření posta-
čuje i malé množství vzorku (8, 10). 

MATeRIáL A MeTODIKA
Od roku 1995 do roku 2013 jsme k rozboru poslali celkem 

115 sialolitů od 89 pacientů (46 žen a 43 mužů) (graf 1), kte-
ří podstoupili jejich chirurgické odstranění na oddělení Ústní, 

Graf 1: Zastoupení  pacientů  podle  pohlaví 

43  mužů,   
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Obr. 4: Spektrometr s achátovou miskou k rozetření konkrementu 
a hydraulický lis ke tvorbě tablety pro infračervenou 
spektroskopii.

Obr. 6: Odlitkový sialolit vývodu 
podčelistní slinné žlázy.

Graf 2: Zastoupení sialolitů u mužů podle věkových skupin

Graf 3: Zastoupení sialolitů u žen podle věkových skupin

Graf 4: Zastoupení sialolitů podle počtu složek

Obr. 5: Rozpadlý sialolit podčelistní slinné žlázy.

čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Liberec. Tato 
analýza je svým rozsahem ojedinělá a v žádné z dostupných 
celosvětových informačních databází jsme tak rozsáhlý soubor 
sialolitů podrobených chemickému a morfologickému vyšetře-
ní nezaznamenali. 

Z celkového počtu bylo 114 sialolitů z podčelistní žlázy 
a pouze 1 z příušní žlázy, žádný sialolit nebyl ze sublingvál-
ní žlázy ani z malé slinné žlázky. Sialolity jsme získávali ope-
račním výkonem v lokální anestezii exstirpací z vývodu slinné 
žlázy nebo v celkové anestezii exstirpací konkrementu včetně 
celé žlázy. Následné vyšetření sialolitů probíhalo v laborato-
řích oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec. 
Zajímal nás popis konkrementů, jejich největší rozměry měře-
né ve dvou na sebe kolmých směrech a dále jejich chemické 
a minerálové složení. K diagnostice bylo využito mikroskopic-
ké vyšetření polarizačním mikroskopem (mikroskop Meopta, 
mikroskop Olympus BX 50), dále chemická analýza kvalitativ-
ní a infračervená spektroskopie (spektrofotometr FTIR Nicolet 
Impact 400D) (obr. 4). 
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Graf 4: Zastoupení sialolitů podle počtu složek 
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Graf 5: Zastoupení jednosložkových sialolitů

Graf 6: Zastoupení dvousložkových sialolitů

Graf 7: Zastoupení trojsložkových sialolitů 

VýSLeDKy
U většiny pacientů byl nalezen pouze jeden konkrement 

(34 žen a 39 mužů). Pokud jsme si nebyli bezpečně jisti, že 
se jedná o mnohočetný výskyt (podle předoperačního SONO 
a RTG vyšetření a podle tvaru a okrajů vyjmutých částic), pak 
jsme tento nález charakterizovali jako jeden rozpadlý sialolit, 
např. v důsledku OP zákroku (obr. 5). 

Věk vyšetřovaných osob byl v rozmezí 10 až 92 let a roz-
ložení výskytu sialolitů v jednotlivých věkových skupinách 
u mužů a žen zachycují grafy 2 a 3.

Rozbor chemického a minerálového složení byl proveden 
celkem u 115 vzorků, přičemž v pěti případech nebylo mož-
no prokázat, že se jedná o sialolit. 

Nejčastěji měl konkrement bílou až béžovou barvu, byl ku-
latého či oválného tvaru a jevil spíše vrstevnatou strukturu, ně-
kdy složenou z výrazně diferencovaného jádra a obalu. Měk-
čí a drolivější sialolity pak byly spíše nepravidelného tvaru, 
vzácně se podařilo odebrat vcelku odlitkový sialolit (obr. 6). 
Nejmenší zjištěná hmotnost byla 0,001 g, největší pak 6,58 g, 
průměr byl 0,307 g. Velikost kamínků se pohybovala od roz-
měrů 0,1 x 0,1 cm do 3,0 x 1,8 cm s průměrnou velikostí 
0,74 cm x 0,49 cm a největší konkrement byl zároveň i tím 
nejtěžším (2, 6).

Z morfologického hlediska převažovaly dvousložkové sia-
lolity (59,1 %), následované jednosložkovými (monominerál-
ními) sialolity ve 34,5 %. Trojsložkové sialolity byly v našem 
souboru zastoupeny v 6,4% (graf 4). Čtyř a více složkové sia-
lolity jsme v souboru nezaznamenali.

Porovnáním výsledků chemického složení sialolitů jsme 
zjistili, že se téměř výhradně jednalo o monokrystalické ne-
bo složené fosfátové konkrementy s dominantním zastoupe-
ním fosforečnanu hořečnatého a vápenatého (apatit, dahllit, 
newberyit a struvit). V malém množství se vyskytovaly i oxa-
láty (whewellit a weddellit), ale spíše jen jako příměs domi-
nantních fosfátů. Grafy 5 a 6 ukazují zastoupení jednotlivých 
minerálů v sialolitech a vzájemné poměry minerálů u trojslož-
kových sialolitů jsou zachyceny na grafu 7.

DISKUSe
Z rozboru získaných údajů vyplývá, že rozložení výskytu 

si alolitů podle pohlaví je v našem souboru téměř totožné, při-
čemž literární údaje udávají vyšší predispozici u žen (6, 7) 
s častějším výskytem (kolem 85 %) v podčelistní žláze (1 – 7). 
V našem souboru ale tvoří konkrementy ze submandibulární 
žlázy více než 99 %, což může být způsobeno tím, že většina 
pacientů se sialolitiázou v příušní žláze je primárně odeslána 
na spádové ORL oddělení, kde problematiku vyřeší.

V souladu s literárními údaji jsme největší výskyt sialolitů 
zaznamenali u mužů i žen ve středním věku (1, 2, 6) a tro-
chu paradoxně se nezvyšuje s věkem, jak bychom mohli před-
pokládat vzhledem k častějším nižším hydratacím organismu 
v důsledku menšího příjmu tekutin ve vyšším věku a snížené 
funkci slinných žláz. 

Analýza chemického složení sialolitů nám potvrdila přítom-
nost fosfátů v každém vzorku. Je to logické, protože etiopato-
geneze vzniku sialolitů je spojena se změnou pH sliny v zá-
nětlivém prostředí a právě fosfáty jsou spolu s proteiny nejdů-
ležitějším intracelulárním pufrovacím systémem, na rozdíl od 
krevní plazmy, kde nejvýraznějšími pufrovacími systémy jsou 
bikarbonáty, hemoglobin a sérové proteiny.

U pěti vzorků se nám nepodařilo určit jejich původ. Důvo-
dem byla zejména nedostatečná velikost materiálu nevhod-
ná ke zpracování, nebo se o sialolit nejednalo a mohlo to být 
např. cizí těleso, mucinová slinná zátka, koagulum nebo leu-
kocyty slepené fibrinem (4). 
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Graf 7: Přehled typů trojsložkových sialolitů podle složení 
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ZáVěR
Moderní laboratorní techniky umožňují analyzovat konkre-

menty s velkou přesností. Jejich výsledky nám potvrdily pest-
rost chemického a minerálového složení sialolitů, přičemž vy-
světlení přítomnosti některých složek (např. whewellitu nebo 
weddellitu) ještě čeká na objasnění. 

Tento problém se ale netýká fosfátů přítomných ve všech 
námi zkoumaných sialolitech, protože se jedná o důsledek je-
jich významné účasti v pufrovacích systémech lidského orga-
nismu. 
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malé ilustrované repetitorium

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

TeST 4
Na Stomatologickou kliniku LF UK 

a FN v Plzni byl praktickým zubním lé-
kařem (PZL) doporučen 66letý muž pro 
prominence lingvální plochy alveolu 
dolní čelisti v molárové oblasti. Paci-
ent byl subjektivně bez obtíží, celkově 
zdráv, bez chronické medikace. Aler-
gická anamnéza byla negativní a ostatní 
anamnéza byla nevýznamná. 

Při klinickém vyšetření jsme extrao-
rálně zjistili fyziologický nález. Taktéž 
sliznice dutiny ústní byly bez zjevných 
patologií. V dolní čelisti jsme zazname-
nali zbytkový nesanovaný chrup, hor-
ní čelist byla bezzubá. PZL stanovil ja-
ko protetický plán zhotovení celkových 
snímatelných náhrad v obou čelistech. 
Všechny zbývající zuby tak byly indiko-
vány k extrakci. Na lingvální ploše dolní 
čelisti v lokalizaci 38 a 48 byly patrné 
tuhé, nepohyblivé prominence alveolu, 
kryté sliznicí a gingivou fyziologického 
vzhledu. Na základě klinického vyšet-
ření se zdálo, že jejich podkladem je 
kostní tkáň. Výraznější nález byl vpra-
vo. Na doručeném ortopantomogramu 
byl právě v této oblasti patrný kulovitý 
stín (obr. 1, 2). Doplnili jsme CBCT vy-
šetření mandibuly (obr. 3, 4).

Otázky:

1.  O jakou diagnózu se 
s největší pravděpodobností 
jedná? 

2.  Je nutná nějaká léčba?

3.  Pokud ano, jaká je terapie?

Obr. 1: Ortopantomogram.

Obr. 3: CBCT – koronární řez. Prominence 
alveolu jsou tvořeny fyziologicky 
vyhlížející spongiózní a kompaktní 
kostí v poměru zastoupení a skladbě 
odpovídající ostatním částem dolní čelisti.  Obr. 4: CBCT – axiální řez. 

Obr. 2: Prominence 
lingvální plochy 
alveolu dolní 
čelisti v lokalizaci 
ad 48. Stav 6 týdnů 
po extrakcích 
zbývajících zubů, 
které mezitím 
proběhly u PZL. 
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TeST 4 – řeŠeNí
Ad 1: Jedná se o nepravidelnosti kosti 

alveolu dolní čelisti, které jsou způso-
beny rozdílnou mírou atrofie bezzubé-
ho alveolárního výběžku mandibuly při 
postupné ztrátě dentice. V místech, kde 
jsou v čelisti přítomny ještě zuby, totiž 
díky zatížení kosti přes jejich závěsný 
aparát k atrofii kosti nedochází. Ztráta 
zubů je pak spojena se ztrátou fyziolo-
gických impulsů nutných k vyváženým 
procesům kostní remodelace a dochází 
tak k převaze kostní resorpce nad apo-
zicí. To platí i v případě, že pacient po-
užívá zubní náhradu s nefyziologickým 
mukózním přenosem. Pokud je ztráta 
zubů postupná, může pak být i atrofie 
alveolu vyjádřena v různých místech 
v různé míře. 

Diferenciálně diagnosticky bychom 
mohli zvažovat i kostní exostózy (méně 
pravděpodobné). Ty jsou benigními, lo-
kalizovanými a exofytickými zbytnění-
mi kosti čelisti, které mohou mít různé 
tvary i velikost. Jejich etiologie je nejas-
ná (trauma, parafunkce aj.) (1). Jsou tvo-
řeny fyziologickou kompaktní a spon-
giózní kostí v různém poměru zastou-
pení. Jejich slizniční kryt je normálního 
vzhledu. Mohou se vyskytovat kdekoliv 
v čelistech, ale typickou lokalizací je 
lingvální oblast špičáků až premolárů 
dolní čelisti jednostranně či oboustran-
ně (torus mandibularis, 6 – 8 % popula-
ce) a střední čára tvrdého patra (torus 
palatinus, až 20 % populace) (2). Čas-
tý je jejich dědičně podmíněný fami-
liární výskyt (1, 2). Mnohočetný nález 
exostóz je popisován u familiární ade-
nomatózní polypózy (Gardnerův syn-
drom) (2). Exostózy vznikají během ži-
vota a mají velmi pozvolný růst. Větši-
nou jsou asymptomatické, obtíže činí 
až při traumatizaci povrchové sliznice, 
ke které jsou tyto čelistní oblasti náchyl-
nější. Mohou být zdrojem kancerofó-
bie i překážkou protetického ošetření. 
Vzácně, v případě jejich extremních 
rozměrů, pak způsobují funkční problé-
my (při řeči, polykání apod.). 

Ad 2: Odstranění takových nepravi-
delností alveolární kosti čelistí je čas-
to nutné v případě následného prote-
tického ošetření snímatelnými náhrada-
mi, které by jinak bylo značně ztíženo 
až znemožněno. Kromě problémů se 
zhotovením a následnou retencí náhra-
dy může být nepravidelná kost alveo-
lu s ostrými okraji i zdrojem traumati-
zace měkkých tkání pod protézou, což 
se může projevovat pouze bolestí, bez 
vzniku trofických defektů. Nepravidel-
nosti alveolárního výběžku vzniklé ná-
sledkem supraokluze zubů bez antago-

nistů mohou pak i znemožňovat prote-
tické ošetření v protilehlé čelisti z důvo-
du nedostatku místa pro zubní náhra-
du. Vliv těchto kostních prominencí na 
zdraví pacienta je tedy až sekundární 
(nevyhovující nebo neprovedená pro-
tetická rekonstrukce stomatognátního 
systému se všemi lokálními i celkovými 
zdravotními důsledky). Primárně samy 
o osobě pacienta žádným způsobem 
neohrožují.  

Ad 3: Léčbou je v tomto případě al-
veoloplastika, chirurgický výkon, který 
patří do spektra preprotetické chirurgie 
tvrdých tkání (obr. 5, 6). V dnešní době 
protetické rekonstrukce chrupu pomocí 
osseointegrovaných dentálních implan-
tátů ztratil již částečně tento výkon na 
významu. Cílem je zlepšení protézního 
lože bezzubé části nebo celého bezzu-
bého alveolárního výběžku a vytvoření 
co nejideálnějších podmínek pro zhoto-
vení snímatelné zubní náhrady. 

Alveoloplastika může být primární 
(imediátní), prováděná bezprostředně po 
extrakcích zubů, nebo sekundární s vý-
konem již na zhojeném bezzubém al-
veolu (3). Principem je cílená egalizace 
ostrých kostních okrajů, odstranění pro-
minencí, podsekřivin a vytvarování al-
veolu. Snahou je samozřejmě co nejví-
ce šetřit alveolární kost, která je potřeb-
ná pro následné protetické ošetření. Vý-
kon se provádí pomocí dostatečně chla-
zených rotačních nástrojů (kostní frézy, 
pily), piezochirurgickými nebo ručními 
nástroji (kostní rašple, egalizační kleš-
tě, dláta) po incizi nad danou oblastí 
a po odklopení mukoperiostálního lalo-
ku, které by mělo být provedeno pouze 
v nezbytně nutném rozsahu, aby nedo-
cházelo ke zbytečné alteraci cévního zá-
sobení kosti (4). Rána se po toiletě uzaví-
rá suturou, často po předchozím nutném 
odstranění a úpravě přebytečných měk-
kých tkání. 

Obr. 5: V lokální 
anestezii byla 

provedena 
oboustranná 

alveoloplastika 
v lokalizacích 38, 

48. Hojení bylo 
nekomplikované.

Obr. 6: Kost 
odstraněná fisurovým 

vrtáčkem z pravé 
strany mandibuly. 

Histologicky 
se jednalo 

o fyziologickou 
lamelární kost 

s tukovou kostní 
dření.
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Imediátní alveoloplastika může navíc 
napomáhat i nekomplikovanému hoje-
ní extrakčních ran a měla by být zva-
žována v případech, kdy jsou již při 
extrakcích zubů (především více zubů 
vedle sebe) zřejmé nepříznivé podmín-
ky pro následné zhotovení snímatelné 
protetické náhrady (např. supraokluze 
zubu, nepříznivý sklon alveolu aj.), či 
pro hojení ran (ostré kostní okraje, pro-
minující septa aj.) (3). V těchto přípa-
dech bychom se měli vyvarovat odstra-
ňování interdentálních či interradikulár-
ních sept, jehož konečným důsledkem 
bývá úzký alveol (4). 

I když alveoloplastika může být co do 
plochy poměrně rozsáhlým výkonem, 

není příliš chirurgicky náročná a dá se ve 
většině případů provést ambulantně v lo-
kální anestezii. Primární nekomplikova-
né hojení měkkých tkání trvá obvykle 
jeden týden. S definitivním protetickým 
ošetřením je však třeba vyčkat přibližně 
2 měsíce. Někdy je nutné v rámci pre-
protetické chirurgie doplnit i chirurgické 
výkony na měkkých tkáních (frenulekto-
mie, vestibuloplastika apod.). 

SUMMARy
DeNTOALVeOLAR SURGeRy
TeST 4: PRePROSTHeTIC SURGeRy – 
ALVeOLOPLASTy

Preprosthetic surgery involves oper-
ations aiming to eliminate lesions and 

abnormalities of the hard and soft tis-
sues of the jaws to provide a healthy 
and stable environment for future pros-
thetic restorations. Alveoloplasty is the 
preprosthetic surgical procedure con-
sisting of smoothing and recontouring 
the alveolar bone to facilitate the heal-
ing process as well as to prepare the 
better conditions for the future prosthe-
sis. The author presents a case report of 
patient treated by this method.
 
Hauer L. Dentoalveolární chirurgie. 
Test 4: Preprotetická chirurgie – 
alveoloplastika.
LKS, 2015, 25(4): 79 – 81
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SOUHRN: První sdělení ze seriálu Ergonomie v ordinaci zub-
ního lékaře pojednává v úvodu o historii a vývoji ergonomie, 
základních i speciálních oblastech ergonomie a organizacích, 
které se touto problematikou zabývají. Dále krátce informuje 
o onemocněních pohybového aparátu z nadměrné pracovní 
i nevhodné mimopracovní zátěže. V prevenci vzniku obtíží 
hraje důležitou úlohu pracovní pozice zubního lékaře vůči 
pacientovi. Vlastní postura, neboli držení těla lékaře při prá-
ci, vychází z pozice aktivního, stabilizovaného sedu. Pro po-
hodlí pacienta a uplatnění ergonomických zásad při práci je 
pacient polohován do supinální nebo semisupinální polohy. 
Pro zachování pracovního pole ve středu těla ošetřujícího lé-
kaře je třeba využít i polohování hlavy pacienta. Závěr první 
části tvoří desatero zásad pro práci s minimální zátěží pohy-
bového aparátu.
Klíčová slova: ergonomie, zubní lékař, postura lékaře, polo-
ha pacienta.

eRGONOMICS IN THe DeNTAL OFFICe 
PART I.
Review article

SUMMARy: The first article of the series Ergonomics in the 
dental office deals with the history and development of ergo-
nomics, basic and special ergonomic branches and about er-
gonomics organisations Brief information is given about mus-
culoskeletal disorders associated with on-the-job overloading 
and unsuitable off-the-job loading. The position of the den-
tist towards the patient plays an important role in the preven-
tion of these problems. The correct posture is derived from 
an active stabilised sitting position. The patient is set into su-
pine or semisupine position to increase his comfort and to en-
able an application of the ergonomic principles. The working 
field should be situated in the centre of the body. This can be 
achieved by adjusting the patient’s head. The conclusion of the 
first part brings ten principles of work with minimal loading of 
the musculoskeletal system.
Key words: ergonomics, dental practitioner, dentist’s posture, 
patient’s position.
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ÚVOD 
Z výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi čes-

kými zubními lékaři vyplynulo, že téměř 90 % respondentů 
získalo v minulosti informace o ergonomii v zubním lékařství 
a že převážná většina jich pracuje s technickým vybavením, 
které ergonomické pojetí práce umožňuje. Přesto 96,9 % zub-
ních lékařů uvedlo za poslední rok obtíže s pohybovým apa-
rátem. Obtíže střední nebo velké intenzity, u kterých lze před-
pokládat již značný vliv jednostranné, statické a kumulativní 
zátěže při výkonu povolání, přiznalo v posledním roce téměř 
70 % dotázaných žen a bezmála 60 % mužů (1). Lze tedy 
usuzovat, že znalosti a možnosti pracovat „ergonomicky“ naši 
zubní lékaři mají, ale chybí jim informace, jak s nimi naložit. 

Cílem naší práce je připravit souhrn informací, rad a do-
poručení pro praktickou aplikaci ergonomických zásad prá-
ce v zubním lékařství. V úvodním sdělení se dotkneme krátce 
historie ergonomie a zaměříme se zejména na pracovní pozici 
lékaře, polohu pacienta a správné držení těla (posturu) lékaře 
při práci. Následné sdělení se bude týkat umístění instrumen-
tária, pracovního prostředí a managementu práce s ohledem 
na ergonomii. V závěrečné části tohoto seriálu doporučíme 
sérii vhodných relaxačních cvičení, která lze provádět přímo 
v průběhu pracovní doby.

HISTORIe eRGONOMIe
Pojem ergonomie je převzat z anglického slova „ergono-

mics“. Vznikl spojením řeckých slov ergo (práce) a nomos (zá-
kon, pravidlo, systém). Práce jako plánovitá činnost člověka 
začala být v 19. století v době průmyslové revoluce mecha-
nizována a člověk byl nucen se přizpůsobovat a vyrovnávat 
zvýšenému výkonu nástrojů a strojů, mnohdy nad své biolo-
gické limity. Do rozvoje ergonomie významně zasáhla 2. svě-
tové válka, při které byly zkoumány vztahy a limity člověka 
při práci s nástroji a technikou v extrémních válečných pod-
mínkách (2).

Počátky ergonomie jako vědní disciplíny tedy sahají do 20. 
století, kdy spojením názorů odborníků z mnoha vědeckých 
disciplín byla hledána pravidla, normy a zákonitosti, jak při-
způsobit nástroje a stroje člověku a zvýšit tak jeho výkonnost 
bez překročení jeho biologických limitů a poškození zdraví.

Do vývoje této vědní disciplíny vstoupila antropometrie, 
anatomie, hygiena, pracovní právo, ekonomie, sociologie, ale 
i psychologie a technické vědní obory. Významným rokem pro 
rychlý rozvoj ergonomie pro všechny oblasti lidské práce se 
stal rok 1949, kdy byla ve Velké Británii ustanovena interdisci-
plinární skupina odborníků zabývající se touto vědní disciplí-
nou. V roce 1950 byl zaveden pojem ergonomie.

V průběhu dalších let se formovaly profesní organizace 
v Evropě i v zámoří. International ergonomics Associati on 
(IEA) byla založena v roce 1961 ve Švédsku (3). V rámci Ev-
ropy působí Federation of european ergonomics Societies 
(FE ES). V naší republice vznikla v roce 1970 Československá 
ergonomická společnost a v roce 1993 Česká ergonomická 
společnost (ČES).

IEA definovala v roce 2000 v San Diegu ergonomii jako vě-
deckou disciplínu, která aplikací vhodných metod, teorií a dat 
zlepšuje lidské zdraví, pohodu, zajišťuje bezpečnost a opti-
malizuje výkonnost člověka, přispívá k řešení designu a hod-
nocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů tak, aby ty-
to byly kompatibilní s jeho potřebami, schopnostmi a výkon-
nostním omezením (4).

Problematikou ergonomie v zubním lékařství se zabývá eu-
ropean Society of Dental ergonomics (ESDE), založená v ro-
ce 1987 v Německu. Úkolem této společnosti je vytvářet pra-
covní standardy, kritéria a parametry pro ergonomickou práci 

zubního lékaře, spolupracovat s výrobci zubních souprav, pří-
strojové techniky a instrumentária a stanovit a sjednotit pod-
klady pro výuku ergonomie studentů zubního lékařství i léka-
řů, kteří již své povolání vykonávají.

Ergonomie jako vědní disciplína je v současné době uplat-
ňována prakticky ve všech oborech lidské činnosti a lze ji roz-
dělit na oblasti základní a oblasti speciální.

Mezi základní oblasti ergonomie patří ergonomie fyzická, 
kognitivní a organizační. Fyzická ergonomie zahrnuje antro-
pometrii, anatomii, fyziologii a biomechaniku ve vztahu k lid-
ské práci a zabývá se i vlivem pracovního prostředí a pracov-
ních podmínek na zdraví člověka. Zkoumá soubor onemoc-
nění, u kterých lze předpokládat negativní ovlivnění zdraví 
pracovním výkonem. Kognitivní ergonomie zahrnuje mentál-
ní procesy, jako je percepce, paměť, stres a psychické zatíže-
ní, jejich vliv na pracovní výkon a výskyt onemocnění spoje-
ných s výkonem povolání. Organizační ergonomie navrhuje 
plánování práce, režim práce a odpočinku, zásady práce v ko-
lektivu, vyplnění volného času, relaxaci a trénink, vše s cílem 
zvýšit pracovní výkon člověka při zachování pracovního po-
hodlí a zdraví.

Ze speciálních oblastí ergonomie se zubního lékařství dotý-
ká myoskeletální ergonomie, která se zabývá onemocněním 
pohybového aparátu, zejména páteře a horních končetin, ply-
noucím z profesionálně podmíněné nadměrné jednostranné 
zátěže (5).

Při dlouhodobém a denně opakovaném způsobu práce 
v jednostranném statickém zatížení vzniká nebezpečí vzni-
ku souboru patologických stavů s bohatou symptomatolo-
gií a multifaktoriální etiologií, postihující svaly, šlachy, ner-
vy a podpůrné struktury, které se označují jako Work-related 
Musculoskeletal Disorders (WRMSDs) nebo též Musculoske-
letal Disorders (MSDs), ale také Cummulative Trauma Disor-
ders (CTD) (6).

Výkon povolání zubního lékaře je spojen s nahromaděním 
nepříznivých faktorů, které k rozvoji WRMSDs přispívají. Zub-
ní lékař denně pracuje fixován v dlouhodobé statické pozici, 
používá opakované pohyby s malou variabilitou, koncentruje 
se na detail v malém, obtížně dostupném pracovním poli, pra-
cuje s malým instrumentáriem, často však za použití značné/
nemalé síly. Ve snaze detailně přehlédnout pracovní pole se 
zubní lékař opakovaně dostává do vynucené, mnohdy bizarní 
pracovní polohy spojené s jednostranným zatížením, sklonem 
a rotací trupu, elevací paží a nadměrným sklonem a rotací hla-
vy (obr. 1, 2). Valachová konstatuje, že projevy WRMSDs trpí 
dva ze tří zubních lékařů (7).

Kromě již jmenovaných faktorů hrají při rozvoji WRMSDs 
roli predispoziční faktory, jimiž jsou věk, předchozí onemoc-
nění či úraz pohybového aparátu i některá celková onemoc-
nění (8). Rozvoj a intenzitu vnímání bolesti spojené s přetěžo-
váním pohybového aparátu významně ovlivňuje též psychic-
ká nepohoda a stres (9). Další rizikové faktory je třeba hledat 
i mimo pracovní proces. Jsou jimi nevhodné posilování, nad-
měrná zátěž krku a horních končetin při práci s počítačem 
v ordinaci i mimo ni, zatěžování kloubů ruky a zápěstí extrém-
ním výkonem ručních prací (háčkování, pletení, drobné mo-
delářské práce apod.) (10). Další častou chybou je podcenění 
subjektivních obtíží a s tím spojený pozdní záchyt onemocně-
ní, dále také samoléčení bez odborného vedení, neboť zubní 
lékaři mnohdy považují obtíže s pohybovým aparátem za sa-
mozřejmou a nevyhnutelnou součást svého povolání. Mno-
zí zubní lékaři též podceňují ergonomickou skladbu a řazení 
jednotlivých výkonů během pracovního dne a nedopřejí svým 
přetíženým svalovým skupinám dostatečný odpočinek a rela-
xaci během pracovní doby.
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Kromě pohybového aparátu jsou u zubních lékařů nadměr-
ně zatěžovány oči a sluchový aparát. Při výkonu povolání vse-
dě je omezeno rozevření hrudníku při dýchání. Nelze podce-
nit ani ohrožení infekcí při styku s aerosolem, slinou či krví 
pacienta. Pestrost užívaných dentálních materiálů a ochran-
ných pomůcek může vyvolat i alergické reakce.

Reakce každého jedince na nepříznivé zatížení při pracov-
ním výkonu je však zcela individuální a míra jeho odolnos-
ti je dána poměrem mezi genetickou predispozicí a životním 
stylem.

PRACOVNí POZICe ZUBNíHO LéKAře 
VůČI PACIeNTOVI

Zubní lékař volí pro výkon svého povolání některou z uve-
dených kombinací pracovních pozic vůči pacientovi. První 
kombinací, která přetrvává i v současnosti u starších zubních 

lékařů, je stojící lékař a sedící pacient. Tato pozice přetěžuje 
bederní páteř, neboť lékař je nakloněn vpravo, avšak jeho trup 
je rotován vlevo. Zatěžuje proto více pravou kyčli a koleno, 
což představuje větší nebezpečí pro vznik varixů, zejména na 
pravé noze. Pozitivem je, že lékař může volně přecházet ko-
lem pacienta z pozice vedle pacienta až do pozice za hlavou. 
Nadměrný zdvih paží při práci lze omezit dobře volenou výš-
kou, v níž je pacient posazen a do níž se lékaři promítá pra-
covní pole. Pro ošetření chrupu v dolní čelisti je třeba umístit 
pracovní pole do výše lokte lékaře, u ošetření chrupu v horní 
čelisti je pracovní pole ve výši ramen lékaře. Pacient sedí ob-
vykle ve vzpřímené pozici nebo ve sklonu trupu dozadu v úh-
lu 25° až 45° od vertikální roviny.

Další kombinaci, z hlediska ergonomie nejméně výhodnou, 
představuje sedící lékař a sedící pacient. Úhel sklonu trupu 
sedícího pacienta bývá větší, mezi 35° až 60°. Přístup lékaře 
k pracovnímu poli je velmi omezen a navádí lékaře pracovat 
z pozice vedle hlavy pacienta, nebo dokonce z pozice před 
hlavou pacienta se stehny podél zubní soupravy, kdy dochází 
k nadměrnému vychýlení trupu vpravo. Ošetřující sice pozi-
cí vsedě odlehčí kyčlím, kolenům a žilnímu systému dolních 
končetin, ale dochází k tomu za cenu nadměrného úklonu 
a rotace trupu s jednostranným zatížením bederní páteře. Hla-
va lékaře je vychýlena a rotována. Dosáhnout pracovního po-
le pro detailní práci znamená u sedícího pacienta téměř vždy 
nadměrný zdvih ramen a loktů lékaře, zejména při ošetření 
v horním zubním oblouku v přímém i nepřímém obraze.

Poslední, z ergonomického hlediska nejčastěji doporučova-
nou kombinací, je sedící lékař a ležící pacient. Z našeho šet-
ření vyplynulo, že přestože při práci sedí téměř polovina dotá-
zaných lékařů, ležícího pacienta ošetřuje pouze 29 % z nich, 
převážně mladšího věku (11). Protože tato pozice skýtá největší 
možnosti práce dle ergonomických pravidel, popíšeme detail-
ně zásady pro správnou posturu, tedy držení těla lékaře při prá-
ci, a doporučená umístění lékaře vůči hlavě ležícího pacienta.

Obr. 1, 2: Stojící a sedící „bezhlavý“ lékař.

Obr. 3: Pozice lékaře na 11 hodinách.
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Základním pravidlem při všech pracovních kombinacích je 
udržovat pracovní pole ve středu těla ošetřujícího lékaře. To-
ho lze při práci vestoje dosáhnout změnou pozice stojícího 
lékaře obcházením kolem hlavy pacienta. Při práci vsedě je 
nezbytné využívat pojízdné stoličky a polohu ošetřujícího mě-
nit v závislosti na prováděném výkonu a ošetřované oblasti 
v zubním oblouku. Posunem kolem hlavy pacienta v závis-
losti na prováděném výkonu se zachováním pracovního po-
le symetricky ve středu těla lékaře nahrazujeme sklon a torzi 
trupu i hlavy.

Pro orientaci a znázornění pozice sedícího lékaře vůči hla-
vě ležícího pacienta používáme čísel hodinového ciferníku.

Výchozí pozicí je pozice na 11, další pozice hledáme v roz-
mezí hodnot 8:30 až 12:30. Z výchozí pozice 11 (obr. 3.) je 
možný pohyb vlevo pro ošetření levé části zubních oblouků 
a vpravo pro ošetření pravé části zubních oblouků. Je třeba 
neustále kontrolovat a udržovat pracovní pole ve středu těla 
ošetřujícího lékaře. Pro lepší přehled pracovního pole a správ-
ný úhel pohledu na pracovní pole využíváme také otočení, 
sklonu či úklonu hlavy pacienta, jak bude popsáno následně. 
Udržovat korektní pracovní posturu je snazší při ošetřování 
v dolní čelisti. Mnohem obtížnější je udržení korektní postury 
při ošetřování v horní čelisti, zejména v laterálním úseku vle-
vo. Z těchto důvodů preferujeme ošetření v nepřímém obraze 
za použití zubního zrcátka před ošetřením v přímém pohledu 
(12). Při výchozí pozici je snáze přístupná pravá polovina zub-
ních oblouků. Tato pozice rovněž umožňuje výhodnou pozi-
ci asistence přímo proti ošetřujícímu lékaři. Dle našeho šetře-
ní pracuje v pozici za hlavou pacienta jen 10 % lékařů (11).

Pozice na 12–12:30 skýtá shodné možnosti jako pozice vý-
chozí, ale umožňuje snazší přístup k levé polovině zubních 
oblouků pacienta. Nevýhodou je asymetrická pozice asisten-
ce vůči lékaři. Tato pozice vyžaduje větší prostor za křeslem 
pacienta a dostatečně dlouhé rameno s osvětlením. Je to rov-
něž poloha vhodná pro práci s mikroskopem. Méně vhodná 
je pro lékaře malého vzrůstu s krátkými horními končetinami.

V pozici 8:30–9 vedle hlavy pacienta nebo před ní je sice 
možné ošetřit zuby v horním i dolním frontálním úseku, ale 
pro úseky laterální si tato pozice vynucuje nadměrný náklon 
a rotaci trupu a nadměrný zdvih paží, u praváků zejména pra-
vé paže. Při této pozici musíme využívat pohybů hlavy paci-
enta. Tato pozice je též vhodná pro komunikaci s pacientem.

Během ošetření musí sedící zubní lékař využívat pohybu po-
jízdné stoličky kolem hlavy pacienta a měnit svoji polohu vždy, 
pokud dochází k posunu pracovního pole mimo střed jeho těla 
a jehož dosažení by znamenalo úklon či torzi trupu a hlavy. Tu-
to zásadu se musí lékař naučit vnímat a dodržovat ji nejen při 
práci, ale i mimo ni (při čtení, psaní, práci v domácnosti apod.).

Při volbě pozice, ve které chce lékař pracovat, je třeba zo-
hlednit i výběr typu zubní soupravy (tzv. „dolní a horní vede-
ní“), dále je třeba zcela vyjasnit styl asistence od pouhého po-
dávání potřebného materiálu až po komplexní čtyřruční práci 
a přizpůsobit i umístění nástrojů a pomůcek.

VýCHOZí PRACOVNí POSTURA SeDíCíHO 
ZUBNíHO LéKAře

Postura, neboli držení těla, je u každého jedince výsledkem 
dlouhodobého procesu vývoje a růstu. Začíná se formovat v ob-
dobí, kdy se člověk učí sedět, lézt, stát a chodit, a je završena 
ukončením růstu. Během vývoje i po zbytek života je ovlivňo-
vána genetickými, socioekonomickými a zdravotními faktory.

Pracovní pozice, ve které člověk při výkonu povolání pra-
cuje, je jedním z faktorů, které mohou posturu člověka vý-
znamně ovlivnit, a naopak, postura člověka může limitovat 
volbu povolání.

Při vzpřímeném stoji je páteř ve fyziologickém zakřivení, 
tzn. s krční a bederní lordózou a hrudní a sakrální kyfózou, 
stabilizována především vzájemným postavením obratlů a po-
mocných struktur, zejména meziobratlových disků a vazů, za 
podpory hlubokého stabilizačního systému zádových svalů. 
Páteř funguje jako celek a změna v jednom jejím úseku vyvo-
lává následné změny v úsecích okolních. Přirozené zakřivení 
páteře s minimálním zatížením hlubokého stabilizačního sys-
tému zádových svalů je nezbytné dodržovat i při sedu. Dopo-
ručená výchozí pracovní pozice zubního lékaře je proto aktiv-
ní, stabilizovaný sed (13).

Pro zachování přirozeného zakřivení páteře a minimální 
zátěže svalů by měl lékař sedět ve stabilizované, relaxova-
né a vzpřímené poloze horní poloviny těla, kdy uši, ramena 
a kyčle tvoří jednu linii (obr. 4, 5) a přitom:
zzHrudní koš směřuje nahoru a dopředu a zajišťuje volné dý-

chání.
zz Ramena musí být svěšena symetricky ke kyčlím a paže po-

dél těla. Linie gravitace musí procházet lumbálními obratli 
a pánví jako při stoji.
zzHorní polovina těla může být nakloněna vpřed maximálně 

o 10° – 20° pohybem v kyčelních kloubech, nikoliv ohnutím zad.
zzHlava by měla být skloněna vpřed maximálně o 25°. Bipu-

pilární linie očí by měla být stále v horizontální rovině.
zz Pohyb horních končetin pro dosažení pracovního pole ne-

bo nástrojů musí být co nejmenší, tj. do stran maximálně 25° 
a dopředu 10° – 20°, zdvih předloktí má činit maximálně 25°.
zz Pracovní pole je umístěno do středu těla ve výši dolního 

okraje hrudní kosti. Pro praktický nácvik vyhledání správné 
výšky a symetrie pracovního pole lze porovnat polohu pracov-
ního pole s polohou jablka při loupání a okrajování (7).
zzVzdálenost očí lékaře od pracovního pole je 35 – 40 cm. 

Pracovní pole se snažíme nastavit pohyby hlavy pacienta vždy 
tak, aby bylo kolmo k linii pohledu lékaře, jako při čtení knihy.
zz Pro stabilní pozici vsedě jsou plosky nohou celé na podla-

ze se špičkami směřujícími vpřed a úhel mezi stehnem a lýt-
kem je alespoň 110°.
zz Kyčelní klouby jsou lehce výše než kolena. 
zz Při pohledu zpředu jsou nohy rozkročeny od sebe přibliž-

ně na šířku kyčlí.

POLOHA PACIeNTA 
Pro ergonomické pojetí platí zásadní pravidlo, že polohu pa-

cienta přizpůsobujeme pracovní pozici lékaře, nikoliv nao-
pak, jak tomu bývá v praxi. Lékař se nejprve posadí dle ergono-

Obr. 4, 5: Výchozí pracovní postura zubního lékaře.
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mických zásad do vybrané pozice vůči hlavě pacienta, vyhledá 
svoji výchozí pracovní posturu a poté přizpůsobí polohu paci-
enta optimální pozici pracovního pole. Pacienta pokládáme do 
ležící (supinální) nebo pololežící (semisupinální) polohy.

Supinální poloha je horizontální poloha pacienta ležícího 
na zádech, v níž jsou nos a kolena pacienta ve stejné rovině. 
Je vhodná při ošetření v horní čelisti.

Poloha semisupinální je dána zdvihem zádové části zubního 
křesla maximálně o 20°. Tato poloha pacienta je vhodná pro 
ošetření v dolní čelisti, při ošetřování dětských pacientů, těhot-
ných žen, pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systé-
mu nebo pacientů s onemocněním krční či bederní části páteře.

Pro pohodlí pacienta by měla být horizontální linie nos–ko-
lena dodržována, u starších pacientů a těhotných je možno 
podložit kolena válcovitou měkkou podložkou. Ramena pa-
cienta musí být podepřena v celé šíři. Krk je pevně podepřen 
mezi C4 – C7 (13).

Úpravou výšky zubního křesla nastavíme pracovní pole do 
výše dolního okraje hrudní kosti lékaře, resp. do výše lok-
tů sedícího lékaře. Lékař se posune co nejblíže k pacientovi 
umístěním kolen pod zádovou opěrku zubního křesla, mírně 
se rozkročí a přizpůsobí dostupnost nožního ovládání zub-
ního křesla, resp. motorů, dominantní noze. Potřebné instru-
mentárium včetně násadců umístí do polohy, která nevyža-
duje překročení uvedených limitů při dosahování manipula-
ce s nimi.

Velmi nepříznivou kombinací je z ergonomického hlediska 
kombinace sedící lékař a pacient v polosedu, tj. v poloze se 
zdvihem zádové opěrky zubního křesla více než 20° od hori-
zontály. Při této poloze dochází k vychýlení horní poloviny tě-
la ke straně, rotacím trupu, nadměrnému sklonu, úklonu a ro-
taci hlavy a zejména k nadměrnému zdvihu a předsunutí paží 
(obr. 6). Naopak jako výhodné se z ergonomického hlediska 
jeví střídání práce vsedě a vstoje. Ve stoje se doporučuje pro-
vádět relativně krátké výkony (otisky, aplikace anestezie, sta-
novení mezičelistních vztahů, pořízení RTG snímků) (8, 14).

Pohybem hlavy pacienta ve třech rovinách na podhlavní-
ku napomáháme udržet pravidlo symetrie pracovního pole ve 
středu těla lékaře a kolmé roviny vůči pohledu lékaře na pra-
covní pole. Jinými slovy řečeno, pracovní pole by mělo být 
rovnoběžné s obličejem lékaře.

Pohyby hlavy pacienta pro usnadnění dostupnosti pracovní-
ho pole a přehledu můžeme provést ve třech rovinách. Prvním 
pohybem je sklon hlavy dopředu s bradou na prsa pacienta, 
kdy se okluzní rovina dolní čelisti blíží horizontále, nebo zá-
klonem hlavy vzad, kdy okluzní rovina horní čelisti je skloně-
na 20°–25° dozadu od vertikály. Sklon brady na prsa je vhod-
ný v pozici 9–10 pro práci v dolní čelisti (obr. 7a, b).

Pokud v této pozici neskloníme okluzní plochu dolní čelisti 
takto horizontálně, vynucuje si ošetření nadměrný zdvih pra-
cující ruky v rameni i lokti. Záklon hlavy vzad umožní přehled 
vestibulárních ploch horních frontálních zubů v přímém po-
hledu při pozici 11 – 12 a nevyžaduje nadměrný sklon hlavy 
lékaře ani při ošetřování v horní čelisti v nepřímém obraze za 
použití zrcátka.

Druhým pohybem, lateroflexí hlavy pacienta vpravo nebo vle-
vo v úhlu 30°, docílíme přiblížení pracovního pole (obr. 8a, b).

Třetím pohybem je natočení hlavy pacienta podél dlouhé 
osy hlavy vpravo nebo vlevo maximálně o 45° (obr. 9a, b).

Sklon, úklon a natočení hlavy podél dlouhé osy jsou velmi 
často opomíjené pozice pro přehled a dostupnost pracovního 
pole. Lékaři je většinou nahrazují větším předklonem těla ni-
koli v kyčli, ale ohnutými zády, ohnutím, úklonem a vytoče-
ním hlavy a nadměrným zdvihem a pohybem paží vpřed nebo 

Obr. 6: Chybně sedící lékař s pacientkou v polosedu.

Obr. 7a, b: Sklon hlavy pacienta pro práci v dolní čelisti 
(vpřed) a v horní čelisti (vzad).
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do stran. Pro pohodlné setrvání pacienta v kterékoliv z uve-
dených poloh je vhodné využití mobilního podhlavníku (pol-
štářku).

V souhrnu lze říci, že z ergonomického hlediska je za nej-
vhodnější kombinaci považována pozice ležícího pacienta 
v supinální nebo semisupinální poloze a lékaře sedícího v po-
loze mezi 11 – 12 u praváků a mezi 12 – 1 u leváků, a to při 
práci se zubní soupravou s kontinentálním, tzv. horním vede-
ním, a se čtyřruční asistencí (15).

Výběr jednotlivých pozic lékaře vůči hlavě pacienta při 
ošetření ovlivňuje:
zz Způsob a míra asistence (čtyřruční práce, dvojruční práce 

s minimální asistencí).
zzČelist a pozice ošetřovaného zubu v zubním oblouku.
zz Poloha pacienta (supinální, semisupinální, polosed).
zz Typ zubní soupravy dle umístění mikromotorů a preparač-

ních násadců (tradiční, tzv. dolní vedení versus kontinentální, 
tzv. horní vedení).

ZáVěR ČáSTI I – eRGONOMICKé DeSATeRO
Na závěr první části našeho sdělení zopakujme důležité er-

gonomické desatero:
1.  Preferujeme kombinace sedícího lékaře a ležícího pacienta.
2.  Jako výchozí upřednostňujeme pozici 11 dle 

hodinového ciferníku.
3.  Maximálně využíváme posunu na pojízdné stoličce 

v rozmezí 8:30 až 12:30 dle ošetřované oblasti.
4.  Maximálně využíváme otáčení stoličky kolem osy 

namísto torze trupu.
5.  Polohu pacienta přizpůsobujeme pozici lékaře, nikoliv 

naopak.
6.  Udržujeme pracovní pole ve středu těla lékaře ve výši 

dolního okraje hrudní kosti.
7.  Využíváme pohybu hlavy pacienta ve třech směrech 

k dosažení přehledu pracovního pole.
8.  Dodržujeme pravidla správné postury lékaře, zejména 

při ošetřování v dolní čelisti.
9.  Dodržujeme maximální sklon těla pohybem v kyčlích.
10.  Střídáme pozici vsedě stojem, pokud je to možné (při 

extrakci či aplikaci anestezie, zhotovení RTG snímku 
apod.).

Obr. 8a, b: Lateroflexe hlavy vlevo a vpravo  
(z pohledu ošetřujícího).  

Obr. 9a, b: Rotace hlavy kolem dlouhé osy vlevo a vpravo 
(z pohledu ošetřujícího).
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historie

LAZeBNíCI, BARBířI, CHIRURGOVé...

Pracovní náplň barbíře byla po staletí blízká 
výkonům zubního lékaře. Oba měli společné 
dějiny (mědirytina, Francie, kolem r. 1820).

Toto zařízení na pouštění žilou mělo 
zajišťovat rovnováhu čtyř tělesných šťáv 
(tekutin) podle Hippokratovy klasifikace 
psychologie temperamentu: sanquis (krev), 
cholé (žluč), melancholé (černá žluč) 
a flegma (sliz). Z těla se vypustilo vše 
špatné, tedy i bolest zubů (kolem r. 1780).

Od r. 1760 je známa elektroléčba. 
V zubním lékařství se její působení 
využívá proti bolesti s jistým okamžitým 
úspěchem, ale bez dlouhodobého 
účinku (kolem r. 1870, vyrobila 
drážďanská fa Mayenburg).

Barbířskou pánev můžeme považovat za 
předchůdkyni našich dnešních emitních 
misek – ledvinek, známých od r. 1880 
(cín, kolem r. 1760).

Strojek na pouštění žilou v krabici pota-
žené rybí kůží, s 12 čepelkami, které se 
„zanořují“ do kůže. Zařízení napodobuje 
činnost pijavice a zaznamenáváme je už 
v 15. stol. (kolem r. 1820).

Středověká krabička na pilulky vyřezaná 
z rohu se zásuvným víkem. Uvnitř je 
6 přihrádek na uchovávání různých léků. 
Ty se vybíraly lžičkou ze slonoviny.

Polička pro 16 baněk pochází z unikátní 
dvouposchoďové dřevěné bedýnky 
barbíře. Knoty napuštěné lihem a zapálené 
ohřívaly baňky, které tak na kůži vyvolaly 
podtlak. Bolest zubu bylo možno 
„vytáhnout“ přiložením baňky na tvář 
pacienta (jižní Německo, kolem r. 1820).

Vývoj kulturních dějin je v oboru 
zubního lékařství charakterizován 
velkou skupinou profesí, s mnoha 
soudobými i místně podmíněnými 
názvy. Lazebníky a barbíři počínaje, 
přes felčary, pomocné léčitele, kováře, 
ranhojiče, mediky, holiče, trhače zubů 
až po chirurgy.

Historický vývoj ovšem procházel mno-
ha peripetiemi, kdy se v různých zemích 
stávali z řemeslnických tovaryšů, jakými 
byli např. kováři, první specializovaní zub-
ní ošetřovatelé. Připomeňme Dějiny zubní 
medicíny (NU GA, 2000) doc. MU Dr. Pře-
mysla Paichla, CSc., jež se touto temati-
kou zevrubně zabývají. Najdeme zde řadu 
detailů, včetně toho, že v Čechách zazna-
menává Čeněk Zíbrt již v 7. století kurióz-
ní léčbu bolesti zubů „přikládáním hlavy 
supa na bolestivé místo“. 

Možná vás překvapí, že v Evropě se pů-
vodně ošetřování zubů věnovali přede-
vším v klášterech. Záhy však chirurgické 
úkony převzali holiči docházející do kláš-
terů (údajně aby církev nebyla spojována 
s krvavými výkony).

Během staletí se proměnila jednotli-
vá označování profesí a tím i náplň jejich 
práce, což vedlo ke sporům mezi lazeb-
níky a barbíři. Ke konci středověku pro-
následuje cech lazebníků nevalná pověst 
spojovaná jak s nemravnostmi páchanými 
v lázních, tak zejména s šířením epidemií, 
především příjice na konci 15. století.

Univerzálnost zákroků cechu lazebnic-
kého vedla ke vzniku mnoha specializací, 
a tak se objevují „baldknechti, puštědlní-
ci, holiči, půlholiči i barbíři“. Právě barbí-
ři a chirurgové založili v 16. století vlastní 
(řemeslnické) společenstvo „Löbliche Kunst 
der Chirurgen und Barbiere“ (Chválihodné 
umění chirurgů a barbířů). Profese se pro-
línaly a náplň práce byla obšírná počínaje 
holením, kadeřením, parukařením, pouš-
těním žilou, přikládáním baněk, ošetřová-
ním ran, zlomenin, vykloubenin, porod-
nictvím, vydáváním farmaceutických pří-
pravků a ošetřováním zubů a trháním kon-
če. Připomeňme, že středověký univerzitně 
vzdělaný doktor byl lazebníkům a barbí-
řům v jejich praktické malé chirurgii na mí-
le vzdálen. Nechtěl mít s těmito obory nic 
společného, pouze si hlídal mantinely, da-
né zaměřením na léčení vnitřních chorob, 
kde barbíři vytvářeli nevítanou konkurenci.

Vývojem lékařství během 18. století se 
barbíři a chirurgové rozešli především mí-
rou a typem svého vzdělání. V řadách těch-
to chirurgů se zrodili první známí vědecky 
pracující zubní lékaři jako Fuchard a Pfa-
ff. Profilování oboru, tak jak jej vnímáme 
dnes, rychle pokračovalo, i když nikterak 
přímočaře. Vzpomeňme jen na desetile-
tí trvající spor mezi dentisty a univerzitně 
vzdělanými zubními lékaři. Teprve v polo-
vině 20. stol. je v evropských zemích ruše-
na profese dentisty. A jako perličku nako-
nec uveďme, že profese lazebníka existova-

la v německy mluvících zemích do 50. let 
20. stol., přičemž ještě ve 30. letech z ní 
bylo možné složit oficiální státní zkoušku.

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.
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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
Každý účastník obdrží 10 kreditů podle pravidel kreditních komisí jednotlivých profesních komor a asociací - ČSK, KZT, ADH. 
Registrujte se nyní na www.indent.cz.

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

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

Potvrzení přednášející:
Jochen Peters (Německo)
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
MDDr. Karolína Floryková
MUDr. Jan Vojík

MUDr. Milan Lehotský
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
MUDr. Daniel Jurga
Veronika Měřičková, DiS
Mgr. Andrej Lukáš
Ondřej Adam
MUDr. David Urie
Pavel Metelka, DiS
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SeRVIS

blahopřejeme

„Neuvěřitelné! Váš rentgenový snímek  
a fotografie měsíčních kráterů jsou takřka totožné!“

média a my

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů 
orgánů Komory:

zzMUDr. eva Vinterová  
slaví v dubnu 80. narozeniny. Byla 
předsedkyní OSK Náchod a od 
r. 2005 je nositelkou komorového 
čestného titulu Osobnost české 
stomatologie.
zzMUDr. Hana Kratochvílová  

slaví v dubnu 60. narozeniny. 
Je předsedkyní OSK Praha 
západ- východ a členkou sněmu ČSK.
zzMUDr. Šárka Musilová  

slaví v dubnu 60. narozeniny. Je 
dlouholetou předsedkyní OSK Opava, 
působila také jako členka sněmu ČSK.
zzMUDr. Jiří Sedláček  

slaví v dubnu 60. narozeniny. Působil 
v řadě funkcí na úrovni OSK i ČSK a je 
zapsán na čestné listině ČSK. Od r. 2005 
je předsedou RK OSK Náchod.
zzMUDr. Jaroslav Ulman  

slaví v dubnu 60. narozeniny. Je 
dlouholetých členem představenstva 
OSK Litomyšl a členem sněmu ČSK.

zz Prof. MUDr. emil Jirava, DrSc.,  
slaví v dubnu 85. narozeniny.

V letech 1979 – 1995 byl přednostou 
III. stomatologické kliniky (dnešní Klini-
ky ÚČOCH) LF UP v Olomouci. Vycho-
val řadu mladých stomatologů, kterým 
ochotně a s nadšením předával své bo-
haté odborné zkušenosti. Od r. 1997 je 

nositelem komorového čestného titulu 
Osobnost české stomatologie. K životní-
mu jubileu upřímně blahopřeje ČSK.

zzDoc. MUDr. Jiří Bittner, CSc.,  
slaví v dubnu 85. narozeniny. 

Je významným představitelem české 
stomatologie, první polistopadový před-
nosta Stomatologické kliniky LF UK a FN 
v Hradci Králové, na níž profesně prožil 
více než 55 let. Jeho odbornou doménou 
se stala stomatologická protetika, v níž 
dosáhl velkého mistrovství a k níž přive-
dl řadu svých následovníků a žáků. Svoje 
vynikající pedagogické vlohy vždy velice 
příhodně spojoval s nevšedním výtvar-
ným nadáním, všestrannou vzdělaností 
a gentlemanským vystupováním. Česká 
stomatologická obec mu proto vděčí za 
mnohé. Od r. 1997 je nositelem komoro-
vého čestného titulu Osobnost české sto-
matologie. Ke gratulantům se tímto při-
pojují spolupracovníci z královéhradec-
ké stomatologické kliniky a ČSK.

zzMUDr. Jana Svobodová  
v březnu oslavila 70. narozeniny.

K životnímu jubileu upřímně blaho-
přeje OSK Třebíč. 

zzMUDr. Jarmila Netuková  
slaví v dubnu 60. narozeniny. 

Kolegové z OSK Ústí nad Labem pře-
jí hodně zdraví, štěstí a pohody do dal-
ších let.

zzMUDr. Vladimíra Synáčová slaví 
v dubnu významné životní jubileum.

Pevné zdraví a spokojenost do dalších 
let přeje OSK Praha 3.

zzMUDr. Aleš Fillo  
slaví v dubnu 60. narozeniny.

Vše nejlepší do dalších let přejí kolegy-
ně a kolegové z Olšanské 7 a OSK Praha 3.

zzMUDr. Vladimír Kouba  
slaví v dubnu životní jubileum.

Dlouhodobě pracuje jako člen předsta-
venstva OSK Praha 9. Hodně zdraví a stále 
stejný životní elán do dalších let přejí kole-
gyně a kolegové z OSK Praha 9.

OSK Brno přeje hodně zdraví a životního 
elánu svým členům, kteří v březnu a dubnu 
oslavili významné životní jubileum:

zzMUDr. Václav Havlíček
zzMUDr. Renata Hlaváčková
zzMUDr. Irena Hejčová
zzMUDr. Věra Hanáková
zzMUDr. eva Klempová
zzMUDr. Marie Pokorná 
zzMUDr. Lenka Forýtková
zzMUDr. eva Velčevská
zzMUDr. Ivana Ambrozová
zzMUDr. František Zlámal
zzMUDr. Jiří Urban
zzMUDr. Stanislav Borkovec
zzMUDr. Tamara Smejkalová
zzMUDr. Michaela Hájková

K ČLáNKůM V MF DNeS
V předchozích vydáních LKS a na 
webu ČSK jsme 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, 
a o negativních reakcích ČSK.

Autorizaci rozhovoru, který díky tla-
ku Komory Lenka Petrášová poskyt-
la MU Dr. Pavlu Chrzovi začátkem úno-
ra, urgoval prezident ČSK bezvýsledně 
do 4. 3. 2015, kdy zaslal šéfredaktorovi 
MF DNES další dopis se stížností na ne-
profesionální jednání redaktorky L. Petrá-
šové a s žádostí o zjednání nápravy. Prav-
děpodobně na základě tohoto dopisu ob-
držel MUDr. P. Chrz téměř obratem text 
rozhovoru k autorizaci a opět jsme čekali 
na jeho zveřejnění.

Článek s titulkem Bílá plomba není 
pro každého, nejlepší je zlatá, tvrdí sto-
matolog byl vydán 16. 3. 2015 na iDnes.
cz u příležitosti zahájení oslav Světové-
ho dne ústního zdraví.
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STáLe JeŠTě VáHáTe S AKTUALIZACí VAŠeHO 
POJIŠTěNí PROFeSNí ODPOVěDNOSTI U KOOPeRATIVy?

reklamní prezentace

Od 1. 1. 2014 Kooperativa 
pojišťovna, a. s., pro členy ČSK – 
poskytovatele zdravotních služeb 
připravila novou Rámcovou pojistnou 
smlouvu č. 8601750275, která 
odpovídá požadavkům nového 
občanského zákoníku (NOZ).

JAK POSTUPOVAT PřI 
AKTUALIZACI STáVAJíCíCH 
POJISTNýCH SMLUV DLe NOVé 
RáMCOVé POJISTNé SMLOUVy 
PLATNé OD 1. 1. 2014

Pojištění sjednaná na bázi dřívěj-
ší Rámcové pojistné smlouvy zůstávají 
i nadále v platnosti, automaticky se ne-
ruší a zároveň se automaticky nepřevá-
dějí na smlouvy nové.

Doporučujeme tedy zubním léka-
řům, aby si v případě zájmu tyto stáva-
jící smlouvy aktualizovali tak, že se při-
hlásí do nové Rámcové pojistné smlou-
vy, která koresponduje s novým občan-
ským zákoníkem.

Postup při sjednání nové (aktualizo-
vané) pojistné smlouvy je následující:
zz Fyzická osoba vyplní přihlášku k po-

jištění, dodá kopii Rozhodnutí o udě-
lení oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb (dříve registrace NZZ) a za-
šle do ČSK.
zz Právnická osoba vyplní přihlášku k po-

jištění, dodá kopii Rozhodnutí o uděle-
ní oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb (dříve registrace NZZ) a kopii 
Výpisu z obchodního rejstříku a zašle 
do ČSK.

ZáKLADNí POJIŠTěNí OBSAHUJe:
zz PROFeSNí ODPOVěDNOST – újma 

vzniklá jinému v souvislosti s poskyto-
váním zdravotních služeb; zahrnuje ná-
hradu nemajetkové újmy na životě ne-
bo zdraví, kterou utrpí poškozený nebo 
osoby jemu blízké, náhradu škody na vě-
ci nebo zvířeti, a také tzv. následnou fi-
nanční škodu, která z výše uvedených 
újem může vyplývat, například ušlý zisk. 

Kryje též: odpovědnost za újmu způ-
sobenou zavlečením nebo rozšířením 
nakažlivé choroby lidí a odpovědnost 
za újmu způsobenou přenosem viru 
HIV. Náhradu nákladů na hrazené služ-
by vynaložených zdravotní pojišťovnou 
a regresů orgánů nemocenského pojiš-
tění. Úhradu nákladů řízení o náhra-
dě škody, nákladů na zastupování a na 
obhajobu pojištěného v trestním řízení 
souvisejícím se škodnou událostí.
zzNeMAJeTKOVOU ÚJMU, která ne-

souvisí s poškozením zdraví (např. újma 
způsobená sdělením nesprávné diagnó-
zy nebo nedbalostním únikem dat ze 
zdravotnické dokumentace), je kryta až 
do výše 2 000 000 Kč dle výše základ-
ního limitu pro profesní odpovědnost.
zzOBeCNOU ODPOVěDNOST – pojiš-

tění odpovědnosti za škodu vyplývající 
z vlastnictví, držby nebo jiného opráv-
nění užívání nemovitosti sloužící provo-
zu zdravotnického zařízení. Limit pojist-
ného plnění: 500 000 Kč.

V případě potřeby jsme Vám plně 
k dispozici na uvedeném kontaktu:
Bc. Jan Soukup
Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00  Praha 8
T: +420 956 420 352  
F: +420 956 449 000  
M: +420 603 488 402
e-mail: jsoukup1@koop.cz 
 kancelar.vip@koop.cz
http://www.koop. cz/o- nas/
spolupracujeme/
ceska- stomatologicka-komora/

MODERNÍ ORDINACE JE TU!
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

Tabulka I: Pojištění dle nové Rámcové pojistné smlouvy

Limit pojistného plnění 
pro pojištění profesní 

odpovědnosti v Kč 

Sublimit 
pro pojištění náhrady 

nemajetkové újmy v Kč
P – Roční pojistné v Kč 

2 000 000 600 000 1 980

3 000 000 800 000 2 868

4 000 000 1 000 000 3 860

5 000 000 1 200 000 4 632

7 000 000 1 600 000 6 248

10 000 000 2 000 000 8 620
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Stomatologická klinika v centru Prahy DENT MEDICO nabízí uplatnění pro 
zubní lékaře – absolventy.
Jsme partnerské pracoviště 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Nabízíme spolupráci se stomatology mnoha specializací, zázemí lékaře-
školitele, výborný provozní servis, dostatek pacientů, pružnou pracovní 
dobu, moderní technické vybavení a vlastní zubní laboratoř. 

Těší se na Vás skvělý kolektiv lékařů!
Životopisy zasílejte na: monika.schneiderova@caremedico.cz

ZUBAŘI  
ABSOLVENTI

 WWW.DENTMEDICO.CZ 
Jsme partnerské pracoviště  
1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy

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:

NAVŠTIVTe ARCHIV KOMOROVýCH WeBINářů

profesionalita

On-line odborné diskuse – webináře 
pořádá Česká stomatologická komora 
od dubna 2010. Konají se pravidelně, 
většinou každý první čtvrtek v měsíci, 
s výjimkou prázdnin.

Webináře si získaly okruh posluchačů, 
pro něž je tato moderní forma vzdělávání 
„přes počítač“ zajímavá. Témata jsou za-
měřena převážně na běžnou praxi zub-
ního lékaře. 

Informace o tom, jak se do on-line dis-
kuse můžete zapojit, jsou pravidelně ro-
zesílány e-mailem a zveřejněny na www.
dent.cz na domovské stránce (homepage) 
a v odkazu Aktuální informace. Upozor-
nění na nejbližší termín webináře najde-
te také v LKS v rubrice Diář.

Webináře, u kterých lektoři souhla-
sili s archivací záznamu, jsou zveřej-
něny na www.dent.cz v sekci Pro čle-
ny pod tlačítkem E-learning (http://
mo od le. apo len ka. cz/) v Kategorii kurzů 
na horní liště domovské stránky. Všech-
ny webináře jsou uloženy v oddíle Mimo 
kreditní systém a řazeny podle kategorií. 
Pro přístup k uloženým webinářům je 
nutný Identifikační kód člena a heslo.

Přinášíme přehled webinářů z let 
2010 – 2015, které jsou archivovány na 
webových stránkách ČSK. Pod názvem 
webináře je uvedeno jméno lektora.

ARCHIVOVANé WeBINáře 
(2010–2015)

kategorie Záchovná stomatologie
zz Když zub nesnese uzávěr 

MUDr. Jiří Škrdlant
zz endodoncie současnosti 

MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
zz Fokální infekce dentálního původu 

MUDr. Jiří Škrdlant

zz Zalomený kořenový nástroj 
MUDr. Jiří Škrdlant

kategorie Stomatologická protetika
zzOšetření zubů s abrazí 

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
zzNástrahy a záludnosti 

hybridních náhrad 
MUDr. Lucie Kocourová
zz Fixní můstek se sklovláknem 

MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
zz CAD/CAM stomatologie 

MUDr. Martin Čelko

kategorie Parodontologie
zzGingivální recesy  

MUDr. Jan Streblov
zz Základy parodontologie 

MUDr. Markéta Harakaľová
zz Krytí krčku pojivovým štěpem 

doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

kategorie Pedostomatologie
zzÚrazy zubů u dětí, 1. a 2. část 

doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
zz endodoncie zubu 

s nedokončeným vývojem 
doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc.
zzOšetření dočasné dentice 

doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančaková, CSc.

kategorie Stomatochirurgie
zz Šetrné extrakce zubů 

dr. Miguel David Cevallos Lecaro, Ph.D.
zz Bisfosfonáty MUDr. Lukáš Hauer
zz Temporomandibulární poruchy 

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.
zz Preprotetická chirurgie 

MUDr. Luboš Steklý
zzOnemocnění čelistního kloubu 

MUDr. Peter Tvrdý

zz Prekancerózy 
MUDr. et MUDr. Petr Michl 

kategorie Implantologie
zz Implantologie 

MUDr. Richard Benko
zz Využití implantátů v horní čelisti 

MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.
zz Sinuslift 

MUDr. Richard Benko
zz Zubní implantologie 

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. 
zzOšetření pomocí implantátů 

MUDr. et MUDr. Jan Bublík

kategorie Ostatní
zzNebojme se reformy 

Mgr. Jiří Slavík
zz Rizikový pacient v privátní praxi  

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.
zzNa co se lékaři ptají nejčastěji 

Ing. Jiří Šusta
zz Prevence a profylaxe 

dr. Deborah Tigrid-Marguerat, Francie
zz Současné možnosti radiodiagnostiky 

MUDr. Vlastimil Graus, MPH, Slovensko
zz Virtuální okluzní analýza 

MUDr. Petr Hajný
zz Kofferdam 

MUDr. Michaela Bednářová
zz Život ohrožující stavy v ordinaci 

zubního lékaře 
MUDr. Michal Lvončík
zz Rizikový pacient
zzMUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
zz Aktuální právní otázky  

Mgr. Jiří Slavík
zz Základy KPCR 

MUDr. Michal Lvončík

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK
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Materiály nové generace – bredent BioHPP
Materiál BioHPP je speciální pryskyřice určená pro tvorbu konstrukcí, můstků 

a korunek. Tento materiál je vyztužený keramickými částicemi. Materiál se vyrábí ve 
dvou podobách - částečně krystalický termoplast ve formě granulátu pro extrémní 
namáhání (pro použití ve vakuovém lisovacím zařízení FOR2PRESS) nebo ve formě 

bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.

• Je bez obsahu kovů, tzn. že nedochází k výměně iontů  
v ústech, je barevně stálý. 

• Pro jeho podobnost s kostí nabízí výhody zejména   
pro rozsáhlé nosné konstrukce. 

• Není abrazivní pro ostatní zuby – enamel protilehlých 
zubů není nijak ohrožen. 

• Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    
kompozity – např. Visio Lign).

• Vysoká estetika a přizpůsobivost. 
• Medicinální produkt řady IIa. 

pro rozsáhlé nosné konstrukce. pro rozsáhlé nosné konstrukce. pro rozsáhlé nosné konstrukce. 
Není abrazivní pro ostatní zuby Není abrazivní pro ostatní zuby – – enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých 

Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    

Vysoká estetika a přizpůsobivost. Vysoká estetika a přizpůsobivost. Vysoká estetika a přizpůsobivost. 

Krbec Dent s.r.o., Únìšovská 20, 323 00 Plzeò

tel.: +420 377 22 33 80   mob.: +420 777 22 33 80

e-mail: info@krbec.cz, www.krbec.cz 

Výhradní zastoupení pro ČR

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

Certi� kované separátory 
amalgámu Skantech, 
Metasys, Dürr

Prodej a opravy 
rotačního nářadí značek 
Bien-Air, Chirana, KaVo, 
MT, NSK, W&H  

Intraorální kamery MD  
(včetně bezdrátových) 

a LED diodové 
vytvrzovací lampy

Medical Trade, s.r.o., Křeslická 1, 101 00 Praha 10
info@medicaltrade.cz, tel./fax: 272 765 043, mob: 602 350 661
 

Servisní 
oleje pro 

každodenní 
údržbu 

rotačního 
nářadí

Ultrazvukové 
odstraňovače

zubního kamene 
LM-Amdent, 

NSK, EMS, 
Woodpecker

Autoklávy třídy B, 
destilační přístroje, svářečky 
sterilizačních fólií

Křesla a sedačky

Brněnské výstaviště
14. - 16. května 2015

Srdečně Vás zveme k prohlídce 
naší výstavní expozice.
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Dentální kompresory
Odsávací agregáty 
Sušiče vzduchu

Nová řada 
zubních souprav 

STOMADENT NEO 
s otočným plivátkem 
a možností  pravého 

nebo levého 
provedení

indent 2015.indd   1 24.03.15   11:06

Přijmeme zubního lékaře / lékařku do již vyba-
vené zubní ordinace pro zajištění stomatologic-
ké péče pacientům / klientům nemocnice.

Nabízíme:
	práci na plný úvazek, 
	jednosměnný provoz, 
	možnost vzdělávání a osobního rozvoje, 
	odpovídající finanční ohodnocení a zaměst-

nanecké výhody, 
	po zapracování možnost získat služební byt, 

eventuelně ubytování dle pravidel PNB.

Nástup možNý ihNed!

Tel.: 725 827 015
daniel.machocky@bohnice.cz

www.bohnice.cz
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odborné akce

MeZINáRODNí STUDeNTSKý  
STOMATOLOGICKý KONGReS POČTVRTé V BRNě
Stejně jako poslední tři roky na 
jaře, i letos se Sdružení studentů 
stomatologie ČR (SSS ČR) zhostilo 
organizace mezinárodního kongresu 
International Dental Student 
Congress (IDSC). Již čtvrtý ročník 
IDSC proběhl v Brně ve dnech 
5. – 8. 3. 2015.

Kongresu se rozhodli udělit zášti-
tu rektor Masarykovy univerzity doc. 
PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., proděkan 
pro zubní lékařství LF MU prof. MUDr. 
Jiří Vaněk, CSc., děkan 1. LF UK v Praze 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 
LF UP v Olomouci prof. MUDr. Milan 
Kolář, Ph.D., děkan LF UK v Plzni prof. 
MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Ha-
šek, starosta městské části Brno-střed 
Martin Landa a prezident České stoma-
tologické komory MUDr. Pavel Chrz.

Odborný program složený z work-
shopů a přednášek probíhal v prosto-
rách teoretických ústavů LF MU v Uni-
verzitním kampusu v Bohunicích. Le-
tošní workshopy se věnovaly vrstvení 
kompozit (MDDr. Petr Kučera), otisko-
vání A-silikony a polyétery (MDDr. Iva 
Voborná, MDDr. Lenka Nemravová), 
sinus liftu (MUDr. Kateřina Babičová) 
a strojové endodoncii (MDDr. Tomáš 
Buchta, MDDr. Jan Mutňanský). 

Přednášky daly posluchačům šanci 
prohloubit si znalosti o augmentačních 
technikách v implantologii (MU Dr. Mar-
tin Tomeček), plastické chirurgii v paro-
dontologii (MUDr. Jan Streblov), dia-
gnóze v endodoncii (dr. Bogdan Mol-
doveanu, DMD, MDSc.) a stěžejní roli 

okluzních vztahů pro fixní a snímatel-
nou protetiku (MUDr. Jiří Zvolánek).

To byla ovšem jen jedna část kongre-
sového programu. Jeho neméně důleži-
tá, společenská část, byla taktéž vyčer-
pávající. Pro letošní zahajovací ceremo-
niál padla volba na Moravskou galerii, 
konkrétně na Místodržitelský palác. Po 
oficiálním zahájení jsme dali účastní-
kům galavečera možnost prohlédnout si 
stálou expozici, v jejímž sále byl připra-
ven klavírní koncert. A na závěr večera 
zahrálo smyčcové Husákovo Quarteto. 

Poslední večer se všichni sešli na Ex-
change Fairu, kde účastníci z více než de-
seti zemí světa dostali prostor prezentovat 
své tradiční pokrmy a nápoje. Na českém 
stole nechyběly moravské koláče nebo 
olomoucké tvarůžky, překvapivě mezi vět-
šinou zahraničních účastníků oblíbené. 

V neděli, kdy mnozí zahraniční kole-
gové už byli na cestě zpátky domů ne-

bo poznávali historické jádro Brna, ožil 
Univerzitní kampus v rámci kongreso-
vých dnů naposled. Na panelovou dis-
kusi na téma Možnosti postgraduální-
ho vzdělávání přijali pozvání MDDr. Iva 
Voborná, MDDr. Martin Kusý a MUDr. 
Jiří Zvolánek. Touto velice zajímavou 
a pro studenty přínosnou diskusí jsme 
za letošním ročníkem udělali tečku.

Děkujeme čtveřici organizátorů z řad 
SSS ČR, která se starala o hladký průběh 
předkongresových příprav i kongresu 
samotného, jmenovitě Kateřině Křen-
kové, Veronice Píškové, Ivetě Shorné 
a Davidu Fullerovi. Rádi bychom ta-
ké poděkovali ostatním organizátorům, 
vedení fakulty, sponzorům a přednáše-
jícím, bez nichž by se tato konference 
nemohla uskutečnit. 

Za organizační tým
Sára Jamali

Z workshopu otiskování 
A-silikony a polyétery.

Jeden z workshopů byl věnován 
adhezi a stratifikaci.

Strojová endodoncie byla náplní 
dalšího z workshopů.

Organizační 
tým letošního 
mezinárodního 
studentského 
kongresu ve 
slavnostním při 
zahajovacím 
ceremoniálu.
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Ve dnech od 8. – 11. 10. 2014 
probíhal v italské Boloni výroční 
kongres Akademie dentálních 
materiálů (The Academy of Dental 
Materials). Zaznamenal rekordní 
počet účastníků – více než pět 
set, a to hlavně z Itálie, Brazílie 
a USA. 

POSLáNí ADM
Akademie dentálních materiálů (ADM) 

byla založena v roce 1941 jako spole-
čenství odborníků spojených s dentální 
problematikou, kteří jsou zaměření na 
vývoj a využití nových materiálů v zub-
ní péči. Cílem ADM je výměna informa-
cí mezi výzkumníky, výrobci a praktický-
mi lékaři. 

KONGReS ADM 2014
Důvodem, proč se výroční kongres 

v Boloni těšil rekordnímu zájmu účast-
níků, byl zřejmě odborný program na 
vysoké úrovni – představilo se 11 zva-
ných přednášejících z celého světa 
a 350 posterových prezentací.

Posterová sekce byla rozdělená do 
dvou okruhů na nepřímé a přímé rekon-
strukční materiály. Náš poster (Vavřič-
ková, Krejčová) s názvem Vliv bělicích 
prostředků na povrch dentálních kera-
mických materiálů byl zařazen v první 
sekci a byl jediným posterem z České 
i Slovenské republiky.

První den kongresu byla ve večerních 
hodinách zahájena prezence účastní-
ků společně s úvodní recepcí v historic-
kém paláci Re Enzo v centru Boloně.

ZAJíMAVé POZNATKy 
Z PřeDNáŠeK

Druhý den, po zahajovacím projevu 
prezidenta kongresu L. Breschiho (Itá-
lie), začal odborný program přednáš-
kou D. Pashleyho (USA) na téma Vý-
znam vázané a nevázané vody v den-
tinu při použití bondu jako vazebného 
činidla. Ve svém vystoupení zdůraznil, 
že vázanou vodu lze z dentinu jen vel-
mi těžce odstranit. Při pokusech in vi-
tro lze mineralizovaný dentin vysušit 
při teplotě 170 °C, zatímco deminera-
lizovaný lze částečně vysušit v rozme-
zí teplot 65 – 120 °C, plně při teplotě 
180 °C. Dentin však obsahuje pouze 
21 – 25 hm. % vody vázané, zbytek je 
voda nevázaná, kterou lze snadno od-
stranit a nahradit pryskyřicí.

Další přednášející P. Vallittu (Finsko) 
se zabýval problematikou FRC kompo-
zitních materiálů. Jejich pevnost je zá-
vislá jak na orientaci vláken, tak na je-
jich délce. Vlákna by měla být vždy ori-
entovaná rovnoběžně se zatížením, ni-
koliv kolmo na něj, protože pak klesá 
jejich schopnost odolávat tomuto zatí-
žení (pevnost v tahu), které vzniká při 
žvýkacích silách. Minimálně by měla 
být vlákna 50x delší než je jejich prů-
měr (15 – 18 µm), aby byla schopna 
odolat zatížení. U dentálních materiá-
lů je délka přibližně 750 – 900 µm. Na 
orientaci vlákna je rovněž závislá jak 
polymerační kontrakce matrix, hygro-
skopická expanze, tak i optické vlast-
nosti materiálů. FRC materiálů se dnes 
s výhodou používá i jako rekonstrukč-
ních materiálů při ztrátových poraně-
ních lebečních kostí. Optimálním mate-
riálem je tzv. perforovaný FRC sendvič, 
obsahující uvnitř implantátu bioaktivní 
sklo SP35P4. Materiál se jmenuje Gla-
ce™ Implants a jeho hlavní výhodou 
je absorpce krve materiálem okamži-
tě po připevnění samořeznými šroubky 
k okolním kostěným strukturám.

Odpolední program zaujal hlavně 
stomatology z řad protetiků. Tématem 
byla adhezivní fixace oxidové kerami-
ky, jež byla dosud považována za ne-
re alizovatelnou v porovnání s kerami-
kou na bázi SiO

2
, kterou lze úspěšně 

leptat kyselinou fluorovodíkovou. Před-
nášející M. Kern (SRN) dokumentoval 
na klinických studiích, že lze využít ad-
hezivní fixace jak u keramiky oxidové 
infiltrované, tak i u oxidové. Tato kera-
mika není leptatelná, proto je nutné po-
užít pískování k vytvoření rozrušené-
ho povrchu keramiky, tak jak to dokáže 
u jiných materiálů kyselina fluorovodí-
ková. Za optimální se považuje 50 – 110 
µm při tlaku 0,1 – 0,25 MPa. Zdůraznil, 
že tyto klinické studie však musí být 
prováděny na protetických pracích, kte-
ré nemají současně retenci mechanic-
kou jako např. korunky, můstky. To zna-
mená, že lze sledovat pouze adheziv-
ní fixaci u inlejí či adhezivních můstků 
se dvěma či jedním opěrným ramenem. 
Dalším předpokladem kvalitní adheziv-
ní fixace oxidových keramických mate-
riálů je použití fosfátového monome-
ru obsahujícího pryskyřici (MDP). Jako 
nejlepší materiál pro fixaci byl ve studi-
ích vyhodnocen materiál Panavia 21™. 

Přesto, jak zdůraznili posluchači z au-
ditoria, nebyla adhezivní fixace oxido-
vých keramických materiálů na úrovni 
in vitro dosud prokázána.

Poslední přednáška tohoto dne popi-
sovala klinické aplikace kalcium-siliká-
tových bioaktivních materiálů (C. Pra-
ti, Itálie).

NA TéMA CeLOKeRAMICKýCH 
MATeRIáLů

Celý třetí den kongresu byl věnován 
celokeramickým materiálům, především 
zirkonoxidu. 

První na toto téma vystoupil J. Che-
valier (Francie). Jeho přednáška se sna-
žila přiblížit pozitivní a negativní vlast-
nosti zirkonoxidu. První pozitivní vlast-
ností zirkonoxidu je schopnost transfor-
mace z metastabilní tetragonální fáze 
do stabilní monoklinické při působení 
stresu, tj. zatížení. Následkem tohoto 
jevu je materiál velmi pevný. Jeho pev-
nost je ještě zvýšena během opracová-
ní (frézování) a pískování, kdy na zirko-
noxid opět působí vnější síly a materiál 
se opět stává odolnějším díky, již výše 
zmíněné, transformaci. Další pozitivní 
vlastností je možnost použití devíti od-
stínů při výrobě celokeramických ná-
hrad, což zlepšuje estetické vlastnosti 
v porovnání s použitím tohoto materi-
álu v předchozích letech, kdy na den-
tálním trhu bylo méně odstínů. Kladnou 
vlastností je také možnost mechanické-
ho obrábění zirkonoxidu. 

Materiál má však vzhledem ke své 
výrobní technologii i mnohá negati-
va, jako jsou drobná rozrušení povrchu 
právě při frézování o velikosti defektu 
50 – 200 µm. Během opracování však 
vznikají i jiné defekty – při sintrování 
(5 – 20 µm) nebo při průniku organic-
kých inkluzí (10 – 100 µm). Zirkonoxid 
je i přes všechna pozitiva stále křehkým 
keramickým materiálem. To je například 
důvodem fraktur zirkonoxidových im-
plantátů, jejichž povrch je záměrně roz-
rušen, aby byla zlepšena osteointegrace 
s kostí. Hlavním problémem je však stá-
le stárnutí materiálu neboli degradace 
za nízké teploty, tzv. aging. Aging je de-
finován jako progresivní transformace 
z tetragonální do monoklinické fáze za 
přítomnosti vody a za vzniku mikrotrh-
lin na povrchu. Tato vlastnost je testo-
vána in vitro, kdy 1 hodina při teplotě 
134 °C odpovídá 2 rokům při teplotě 

odborné akce

NA KONGReSU AKADeMIe DeNTáLNíCH MATeRIáLů 2014 
V BOLONI Se SeŠeL ReKORDNí POČeT ODBORNíKů
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ON-LINe ZADáVáNí 
INZeRáTů DO PříLOHy LKS 
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty 
do Přílohy LKS (týká se všech kategorií 
rubriky Příležitosti), připomínáme, že 
od ledna 2014 jsme převedli zadávání 
inzerátů do Přílohy LKS výhradně 
prostřednictvím našeho on-line systému. 
Jednoduchý ON-LINe FORMULář 
najdete zde: 
• http://domino.dent.cz/prilezitosti 
• www.dent.cz v odkazech

Příležitosti – inzerce v LKS
Časopis LKS 

Redakce

37 °C. Záměrné rozrušení povrchu sice 
způsobí lepší osteointegraci, ale záro-
veň usnadní průnik vody do materiálu. 
Nová vize je stabilizovat zirkonoxid ne 
oxidem ytritým, ale ceriem, u kterého 
stárnutí není prozatím prokázané. Nej-
lepším materiálem do budoucnosti je 
tak CeTZP Mg

2
Al

2
O

4
, kdy přidání oxidu 

hlinitého způsobí menší velikost zrn ve 
směsi a tím lepší mechanické vlastnosti.

Jedinou zástupkyní žen mezi před-
nášejícími byla I. Sailer ze Švýcarska. 
Její přednáška byla více klinická než 
ostatní, což auditorium uvítalo. Téma-
tem jejího vystoupení byla literární re-
šerše s doporučením optimálního celo-
keramického materiálu pro rekonstruk-
ce v dutině ústní. Pro jednotlivé korun-
ky při pětiletém sledování biologických 
vlastností, technických komplikací a es-
tetických výsledků se jeví jako nejlep-
ší fazetovaná disilikátová keramika ve 
frontálním úseku a v laterálním úseku 
monolitická (zde nebyl prozatím pro-
kázán chipping a fraktury materiálu). 
Největším rizikovým faktorem je ztráta 
vitality zubu. Proto je také vyžadová-
na minimálně invazivní preparace. Při 
náhradě zubů je preferovaným materiá-
lem v laterálním úseku chrupu stále ko-
vokeramika nebo zirkonoxidová kera-
mika. Ve frontálním úseku je to kerami-
ka lithiumdisilikátová monolitická. No-
vé druhy tzv. keramiky hybridní, jako je 
Lava Ultimate nebo Vita Enamic (kera-
mika s nano částicemi pryskyřice), ne-

mají dosud mnoho klinických studií pro 
objektivizaci jejich použití.

Velmi technickou přednáškou o tes-
tování chippingu byla přednáška 
G. Quinna (USA). Cílem vystoupení by-
lo objektivizovat testovací techniky chi-
ppingu. Důležité je také odlišit tzv. re-
zistenci vůči chippingu a odolnost vůči 
fraktuře, což jsou dvě odlišné vlastnos-
ti. Mnozí autoři je však považují za ty-
též. V současné době je podle ISO nor-
my testováno 46 jak mechanických, tak 
i optických parametrů pro každý kera-
mický materiál.

Poslední přednášejícím byl M. Fe-
rrari (Itálie), který hodnotil zirkonoxi-
dové fazetované náhrady a abutmenty 
(PFZ). Hodnocené vlastnosti rozdělil do 
tří skupin – na vlastnosti spojené s ma-
teriálem, na vlastnosti spojené s náhra-
dou a na vlastnosti klinické. Do první 
skupiny patřilo pískování pro zlepšení 
adhezivní fixace a otázka tzv. agingu. 
Do druhé skupiny byl zařazen problém 
okrajového uzávěru, neboť jak zaznělo 
ve všech vystoupeních, CAD/CAM tech-
nologie se jen obtížně vyrovnává s ne-
pravidelným tvarem preparace, který 
často vzniká u preparací po odstraně-
ní kariézní léze pahýlu. Do klinických 
vlastností je třeba zařadit sledování chi-
ppingu. Pro snížení rizika jeho vzniku 
se doporučuje všechny celokeramické 
náhrady při recallu přeleštit.

Pro úplnost uveďme, že poslední den 
kongresu byl věnován genovému inže-

nýrství a oseointegraci v dutině úst-
ní. Oba přednášející z tohoto dne byli 
z USA (W. Giannobile a P. Coelho).

Je PřIPRAVeNA ADM 2015
Letos se bude kongres Akademie 

dentálních materiálů konat ve dnech 
7. – 10. 10. 2015 na Havaji. Zájemci 
o podrobnější informace o připravova-
ném kongresu nebo o celkové činnosti 
ADM mohou navštívit webové stránky: 
http://academydentalmaterials.org

MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK  

a FN v Hradci Králové

Stomatologická klinika v centru Prahy DENT MEDICO nabízí uplatnění pro 
zubní lékaře s praxí.
Poskytujeme výborný provozní servis, dostatek pacientů, pružnou pra-
covní dobu, finanční ohodnocení v závislosti na výkonu, moderní technické  
vybavení a vlastní zubní laboratoř.

Těší se na Vás skvělý kolektiv lékařů!
Životopisy zasílejte na: monika.schneiderova@caremedico.cz

ZUBAŘI  
S PRAXÍ

 WWW.DENTMEDICO.CZ 
Jsme partnerské pracoviště  
1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Pozvánka na koncert:

PAROLeT HRAJe 
V ČeRVNU
Všechny fanoušky naší 
„doktorské“ beatové skupiny 
zveme na koncert PAROLeT 
LIVe 2015. Těšíme se na vás 
v sobotu 6. 6. od 20.30 hod. 
v klubu House of Blues v Plzni 
(ul. Černická 10).

MUDr. Rudolf Jakl



Více než dva partneři.
            Silná synergie.

Téměř každé druhé ošetření implantáty dnes vyžaduje techniku 
GBR. My, jako celosvětový lídr v dentální implantologii, řídíme 
tento vývoj společně s naším novým partnerem botiss, předním 
výrobcem vysoce kvalitních dentálních biomateriálů. 

•  Dentální biomateriály pro každou indikaci a preferenci doplňují 
terapii implantáty 

• Implantáty, biomateriály a protetika z jedné ruky

Více informací o našich produktech získejte na  www.straumann.cz

Ad_Botiss_A4 CS6 Czech.indd   1 15.09.14   19:07
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Mikrobiální biofilm je obvykle 
zárukou zdravé ústní dutiny. 
Když však častá spotřeba 
nízkomolekulárních sacharidů 
způsobuje opakované poklesy pH 
v biofilmu, vytváří se kyselinotvorná 
a acidotolerantní mikroflóra, což 
vede k demineralizaci zubní skloviny 
a dentinu. Zubní kaz je důsledkem 
metabolické činnosti kariogenního 
mikrobiálního biofilmu.  

VýZKUM KARIOGeNNíHO 
MIKROBIáLNíHO BIOFILMU

Nedávné systematické rešerše uká-
zaly, že pravidelné používání zubních 
past, laků, gelů a ústních vod obsahu-
jících flu orid jasně snižuje vývoj zubní-
ho kazu. V Německu se výskyt zubního 
kazu v posledních letech značně snížil, 
zejména u adolescentů. Vyskytuje se 
však stále velké množství počínajících 
kariézních lézí. A profylaktické účin-
ky flu oridu se snižují u pacientů s vyso-
kou aktivitou kazu. Cílem produktů pro 
prevenci zubního kazu, které obsahují 
flu orid, je v první řadě ovlivnit demine-
ralizační a remineralizační procesy na 
povrchu zubů. Fluoridy však skoro vů-
bec nepůsobí na kariogenní biofilm, kte-
rý tyto plochy pokrývá. Proto se už ně-
jakou dobu hledají způsoby, jak dosáh-
nout lepší ochrany před zubním kazem. 

S tímto cílem byly vyvinuty sloučeni-
ny obsahující vápník, jako např. kasein 
fosfopeptid – amorfní fosforečnan vápe-
natý (ACP-CPP) pro dodatečnou remi-
neralizaci. Údaje o klinické účinnosti 
těchto produktů jsou však protichůdné. 
V roce 2011 středisko Americké dentál-
ní asociace pro zubní lékařství založe-
né na důkazech prohlásilo, že neexis-
tují žádné doložené důkazy o tom, že 
takovéto produkty skutečně přispívají 
k prevenci zubního kazu. Hlavním me-
chanismem jejich účinku je navíc opět 
remineralizace dříve demineralizované 
zubní skloviny. Nové metody profyla-
xe zubního kazu by měly v maximální 
možné míře také zabraňovat vývoji po-
čátečních kariézních lézí. Z tohoto hle-
diska lze také říci, že klinické studie za-
tím neposkytly žádné důkazy o tom, že 
zubní pasty bez flu oridu obsahující ji-

né složky, jako např. nano-hydroxyapa-
tit, chrání účinně před zubním kazem. 

V důsledku toho se výzkum stále větší 
měrou zaměřuje na důležitost kariogen-
ního mikrobiálního biofilmu. Na první 
pohled se zdá, že by účinné antimikro-
biální ústní vody mohly nabízet dobré 
možnosti prevence zubního kazu. Avšak 
kariogenní bakterie v biofilmech žijí 
v jakési komunitě, na kterou mají anti-
mikrobiální látky velmi malý účinek. 

Bakterie v biofilmech se mohou pro-
ti těmto látkám úspěšně bránit, takže 
k dosažení účinné ochrany před zub-
ním kazem by bylo zapotřebí mnohem 
vyšších koncentrací, než jaké jsou v úst-
ních vodách obvyklé.  

Mechanická hygiena sama o sobě, 
bez použití flu oridové zubní pasty, je 
pro účinnou profylaxi rovněž nedosta-
tečná. Po vyčištění zubů zůstává čas-
to na povrchu zubů na mnoha místech 
biofilm, který obsahuje acidofilní a aci-
dotolerantní organizmy. Některé mikro-
organizmy, které se nacházejí v „nor-
mální“ mikroflóře a souvisí se zdravým 
stavem v ústech, jsou schopny přemě-
ňovat molekuly z jídla a slin na amoniak 
(NH

3
). Tímto způsobem udržují biofilm 

v rovnováze a pomáhají potlačit vývoj 
kariogenní mikroflóry. Dokonce se zdá, 
že zde existuje inverzní korelace mezi 
přítomností těchto zásadotvorných mi-
kroorganizmů a výskytem zubního ka-
zu, a pH v biofilmech na povrchu zubů 

je tudíž určováno faktory, které zahrnují 
tvorbu kyseliny mléčné z nízkomoleku-
lárních sacharidů a tvorbu NH

3
 z protei-

nů, peptidů a jiných molekul. Naopak 
pH determinuje bakteriální růst, a tudíž 
složení bakteriální populace. Pufrova-
cí kapacita biofilmu tento parametr ta-
ké ovlivňuje.  

ARGININ OVLIVŇUJe 
eKOLOGII BIOFILMU 

V 70. letech 20. století byly provádě-
ny pokusy ovlivnit biofilm látkami, kte-
ré působí jako pufry, ke kontrole pH 
během kariogenních útoků. Tyto látky 
musely být metabolizovány specific-
kými mikroorganizmy za účelem zís-
kání určitých koncových produktů, ja-
ko je amoniak. Bylo dokázáno, že pro-
dukce alkalických metabolitů v ústním 
bi ofilmu hrála důležitou roli v prevenci 
zubního kazu, protože pufrovala nebo-
li vyrovnávala vliv kyseliny v plaku, což 
vedlo k méně kariogenní ústní flóře. Ty-
to výsledky daly vzniknout nové strate-
gii pro podporu orálního zdraví. 

Ve studiích Kleinberga a kol. byl 
identifikován arginin jako jedna z těch-
to látek. Arginin se vyskytuje ve slinách 
ve volném stavu (7–15 µmol/l ) a je ta-
ké vázán na slinné proteiny a peptidy. 
Je metabolizován systémem arginin de-
iminázy (AD) určitých mikroorganizmů 
na ornithin, amoniak a CO

2
. Tyto bak-

terie zahrnují Streptococcus gordonii, 

OVLIVNěNí MeTABOLISMU BIOFILMU 

Nová cesta k prevenci zubního kazu?

Prof. dr. Elmar Hellwig 

Prof. Dr. elmar Hellwig, 
Medical Director Department 
of Operative Dentistry 
and Peiodontology University 
of Freiburg, Germany
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Streptococcus parasanguinis a Strepto-
coccus mitis. Určité laktobacily, aktino-
mycety a spirochety byly také identifi-
kovány jako arginolytické. Studie z roku 
2013 ukázala, že aktivita arginin deimi-
názy v biofilmu na povrchu zubů bez 
kazu byla vyšší než v biofilmech z ka-
riézní skloviny nebo dentinu. Lepší do-
stupnost argininu zvyšuje aktivitu enzy-
mu ve slinách a v biofilmu. Klinické stu-
die prokázaly, že u osob bez zubních 
kazů jsou vyšší koncentrace amonia-
ku a vyšší hodnoty pH, významně vyš-
ší hladiny volného argininu ve slinách 
a větší aktivita arginin deiminázy jak 
v plaku, tak ve slinách. Bakteriální pro-
dukce zásaditých látek velmi úzce sou-
visí s nízkou hladinou kazů.

Laboratorní testy ukázaly, že 
zz kariogenní biofilm může 

metabolizovat arginin na NH
3
,

zzmohou být identifikovány 
odpovídající metabolické cesty,  
zz pH biofilmu se zvyšuje při 

opakovaném podávání argininu, 
a tudíž působí proti poklesu pH během 
kariogenního působení, 
zz když je arginin podáván pravidelně, 

pak mikroorganizmy, které produkují 
základní metabolity, časem přibývají.

Použití flu oridové zubní pasty s ob-
sahem argininu způsobuje posun v bak-
teriální populaci plaku, a to směrem ke 
složení, které se nachází v biofilmu je-
dinců bez kazů. 

Celkově lze z dostupných in vitro stu-
dií usuzovat, že antikariogenní účinky 
zubní pasty obsahující arginin mohou 
být primárně přisuzovány jejím schop-
nostem stimulovat systém arginin de-
iminázy a zpřístupnit bakteriím plaku 
substrát pro produkci amoniaku. Slinné 

složky jsou také metabolizovány tím-
to způsobem a přispívají k větší pro-
dukci zásaditých látek v plaku. Použití 
flu oridové zubní pasty s argininem také 
způsobuje posun v bakteriální popula-
ci plaku, a to směrem ke složení, které 
se nachází v biofilmu jedinců bez ka-
zů. Toto podle všeho vede k ekologicky 
zdravému orálnímu prostředí, v němž je 
pro acidotolerantní patogeny spojované 
se zubním kazem obtížné se prosadit. 

KOMBINOVANá ÚČINNOST 
ARGININU/VáPNíKU/FLUORIDU 

Tato zjištění pak vedla k in situ zkou-
mání dentálních přípravků, které obsa-
hují arginin, vzhledem k jejich schop-
nosti inhibovat zubní kaz. Výsledky by-
ly velice pozitivní. Například jedna stu-
die testovala zubní pastu, která obsahu-
je 1,5 % argininu, uhličitan vápenatý 
a 1450 ppm flu oridových iontů (F), v po-
době monofluorofosforečnanu sodného 
(NaMFP). Další zubní pasta obsahova-
la 1,5 % argininu, fosforečnan vápena-
tý a 1450 ppm F ve formě NaM FP. Fluo-
ridová zubní pasta (NaM FP: 1450 ppm 
F-) na bázi fosforečnanu vápenatého pů-
sobila jako pozitivní kontrola, zatímco 
negativní kontrola obsahovala NaMFP 
(250 ppm), také na bázi fosforečnanu 
vápenatého. Studie se zúčastnilo dva-
cet devět subjektů a každý z nich byl 
vybaven dvěma vzorky skloviny, které 
byly pomocí intraorálního zařízení při-
chyceny ke spodní čelisti. Vzorky sklovi-
ny byly následně demineralizovány tím, 
že byly na dobu 48 hodin ponořeny do 
kyseliny octové. Překřížená studie vy-
žadovala, aby subjekty vzorky skloviny 
dvakrát denně čistily příslušnou zubní 
pastou po dobu jedné minuty a poté je 

oplachovaly vodou z vodovodu po dobu 
10 sekund. Po dvou týdnech byly vzorky 
skloviny z úst vyjmuty a posouzeny mi-
kroradiograficky (speciální rentgen pro 
určení obsahu minerálních látek). Zub-
ní pasty obsahující arginin vykázaly vý-
znamně lepší remineralizaci než jiné 
zubní pasty. Ve skupině s negativní kon-
trolou (250 ppm flu oridu jako NaMFP, 
bez argininu) došlo dokonce k demine-
ralizaci vzorků skloviny. 

Poté byly provedeny klinické studie 
zabývající se účinností zubních past 
obsahujících arginin, protože pouze 
klinické použití produktu může poskyt-
nout skutečné důkazy o tom, že se jed-
ná o účinný profylaktický prostředek 
proti zubnímu kazu. Zejména je samo-
zřejmě důležité otestovat, zda látka sni-
žuje kazivost ve větší míře než flu orido-
vý zlatý standard. 

Klinické studie se převážně soustře-
ďují na zubní pasty obsahující argi-
nin a různé sloučeniny vápníku. Studie 
zveřejněná autory Acevedo a kol. v ro-
ce 2005 testovala bezflu oridovou zub-
ní pastu s argininem, hydrogenuhliči-
tanem/uhličitanem vápenatým u škol-
ních dětí ve věku 11 až 12 let po do-
bu dvou let: 304 dětí používalo zubní 
pastu označenou CaviStat, zatímco 297 
dětí sloužilo jako kontrola tím, že pou-
žívaly zubní pastu obsahující 1100 ppm 
flu oridu. Výzkumníci dospěli k závěru, 
že pro předcházení vzniku a vývoji zub-
ního kazu byla zubní pasta obsahující 
arginin klinicky a statisticky více účinná 
než flu oridová zubní pasta. Po dvou le-
tech však již celkový index DMFS mezi 
těmito dvěma skupinami nevykazoval 
významný rozdíl. To znamená, že bere-
me-li v úvahu DMFS premolárů a dru-
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Obr. 2: Přírůstek KPE po jednom a dvou letech používání 
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hých stoliček, byl zde opět velice vý-
znamný rozdíl ve prospěch skupiny po-
užívající argininovou zubní pastu.

Další vývoj vedl k zubní pastě, která 
obsahovala 1,5 % argininu, 1450 ppm 
flu oridu (monofluorofosforečnan sod-
ný) a vápenatou složku. S touto zubní 
pastou bylo provedeno několik studií, 
včetně studie, která ji srovnávala s pas-
tou s monofluorofosforečnanem sodným 
(1450 ppm F-) a s pastou, která neobsa-
hovala vůbec žádný flu orid. Studie by-
la provedena v pěti školách v Chengdu 
v Číně a týkala se 446 dětí ve věku 10 až 
12 let, z nichž každé mělo alespoň jednu 
incipientní kariézní lézi na bukální plo-
še jednoho ze šesti předních zubů (řezá-
ky a špičáky) horní čelisti. Použitím spe-
ciálního postupu (kvantitativní světlem 
indukovaná fluorescence, QLF) autoři 
zkoumali, zda se velikost počátečních 
kariézních lézí změnila po šesti měsí-
cích příslušné léčby. Jednalo se o rando-
mizovanou, dvojitě zaslepenou studii se 
třemi paralelními druhy ošetření. Všech-
ny subjekty si musely doma čistit zuby 
příslušnou zubní pastou dvakrát denně. 
Ve školní dny si zuby čistily také odpole-
dne po dobu dvou minut pod dohledem.

Fluoridová zubní pasta s argininem 
zmenšila u 45 % subjektů průměrnou 
velikost lézí o 50 % nebo více. Pouze 
23 % subjektů používajících ryze flu ori-
dovou pastu dosáhlo podobných vý-
sledků, zatímco pouze 13 % subjektů 
ze skupiny negativní kontroly vykáza-
lo odpovídající změny lézí. Autoři do-
šli k závěru, že použití zubní pasty ob-
sahující jak flu orid, tak arginin, bylo při 
prevenci zubního kazu účinnější než 
aplikace flu oridu samotného. 

Druhá studie, s téměř identickým 
uspořádáním, srovnávala výše uvede-
nou argininovou zubní pastu (obsahují-
cí 1450 ppm flu oridu jako monofluoro-
fosforečnan sodný a uhličitan vápenatý) 
se zubní pastou obsahující 1450 ppm 
flu oridu jako flu orid sodný. Negativ-
ní kontrola opět neobsahovala flu orid. 

Po šesti měsících bylo množství lézí ve 
skupině používající zubní pastu s argi-
ninem/flu oridem sníženo o 51 %. Od-
povídající údaj byl 34 % pro zubní pas-
tu obsahující pouze flu orid a 13 % pro 
negativní kontrolu (obr. 1). Tato studie 
ukázala, že zubní pasta obsahující argi-
nin byla také účinnější než zubní pasta 
s iontově vázaným flu oridem. 

Třetí studií s podobnou formou, která 
byla provedena na dětech v Thajsku, se 
rovněž zjistilo, že zubní pasta s argini-
nem/flu oridem je lepší než zubní pasta, 
která obsahuje pouze flu orid. Účinnost 
této zubní pasty byla také ověřena ve 
studiích se standardním klinickým dia-
gnostickým průzkumem zubních kazů. 

Další rozsáhlá studie zahrnova-
la 6000 subjektů ve věku mezi 6 a 12 
lety, z nichž každý měl nejméně čty-
ři prořezané stálé moláry a alespoň je-
den prořezaný centrální řezák. Jednalo 
se o randomizovanou, dvojitě zaslepe-
nou studii s obdobným uspořádáním, 
kde do každé skupiny bylo přiděle-
no 2000 subjektů. Obě testované sku-
piny měly mírnou aktivitu zubního ka-
zu. Subjekty dostaly pokyn, aby si čis-
tily zuby dvakrát denně dodanou zub-
ní pastou. Zubní pasta s 1,5 % argininu 
a 1450 ppm F- (NaM FP) byla na bázi 
uhličitanu vápenatého. Druhá testovaná 
zubní pasta měla stejný obsah argininu 
a flu oridu, ale byla na bázi fosforečna-
nu vápenatého. Kontrolním přípravkem 
byla zubní pasta obsahující flu orid sod-
ný (1450 ppm). Studie trvala dva roky 
a na konci dokázala, že testovaná zub-
ní pasta přinesla významně lepší ochra-
nu před zubním kazem než běžná zub-
ní pasta s flu oridem sodným. Mezi 
dvěma testovanými zubními pastami 
s argininem nebyl zjištěn žádný roz-
díl (obr. 2). Zubní pasta s argininem, 
flu oridem a fosforečnanem vápenatým 
měla také lepší výsledky v souvislosti se 
zastavením kariézní demineralizace na 
povrchu kořenů než zubní pasta obsa-
hující pouze flu orid.

SHRNUTí 
Lokální aplikace flu oridových pří-

pravků je stále základem prevence zub-
ního kazu. Úprava kariogenního bio-
filmu však otevírá nové možné cesty 
k prevenci zubního kazu do budoucna. 
Teoretická možnost ovlivnění biofilmu 
slabě zásaditými molekulami, jako je 
arginin, která byla poprvé postulována 
Kleinbergem na konci 70. let 20. století, 
byla realizována v produktech pro kli-
nické použití, které byly úspěšně otes-
továny. Vápenaté složky v těchto pro-
duktech navíc nabízí možnost zvýšit 
množství volných vápenatých iontů pro 
procesy remineralizace po kariogenním 
působení na povrchu zubů. 

Zdroj: E. Hellwig, Beeinflussung 
des Biofilm-Metabolismus, ZM 104, 
Nr. 15 A, 1. 8. 2014, 1734-1737

Fluorid

Fluorid

Neutralizace
cukerných kyselin™

jemná chuť

I ve variantě

*1 Výsledky 2leté klinické studie porovnání vs běžná fl uoridová zubní pasta, 
obě s obsahem 1450 ppm fl uoridu.

*2 Výsledky studie remineralizace porovnání vs běžná fl uoridová zubní pasta, 
obě s obsahem 1450 ppm fl uoridu.

PŘEDSTAVUJE NOVÝ STANDARD 
PÉČE A OCHRANY PŘED 
ZUBNÍM KAZEM

•   Až o 20 % vyšší 
redukce tvorby 
nových zubních 
kazů v průběhu 
2 let*1

•  4× vyšší 
remineralizační 
schopnost*2

TeCHNOLOGIe SUGAR ACID NeUTRALIZeRTM

Technologie Sugar Acid NeutralizerTM (neutralizace cukerných kyselin)  
obsahuje 1,5 % argininu, což je: 
zz přirozeně se vyskytující aminokyselina 
zz nezbytný základní stavební prvek proteinů 
zz přirozeně se nachází v mléčných výrobcích, hovězím, vepřovém 
a drůbežím mase, mořských plodech, sójových bobech, cereáliích atd. 
zz přirozená složka lidských slin  
zz hraje důležitou roli pro buněčné dělení, hojení ran, 
imunitní funkci a uvolňování hormonů
zz v současnosti se používá v celé řadě doplňků stravy
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pořádá Česká spoleČnost protetické stomatologie 
ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou

pod záštitou rektora univerzity karlovy

 Zkrácená  informace o přípravku TANTUM  VERDE: S: Benzydamini hydrochloridum 1,5 mg v 1 ml roztoku.IS: Otorhinolaryngologikum, antifl ogistikum.CH: 
Benzydamin je nesteroidní antifl ogistikum s analgetickým a protizánětlivým účinkem. Redukuje symptomy zánětu (edém a erytém) a bolest. Prokázán 
byl i antimikrobiální účinek.I: Symptomatická léčba zánětlivých projevů v ústní dutině a hltanu (gingivitida, stomatitida, parodontitida, glositida, 
tonzilitida, faryngitida, afty), podpůrná léčba po chirurgických a stomatologických zákrocích v orofaryngeální oblasti.KI: Přecitlivělost na účinnou látku 
nebo pomocné látky, laktace.ZU: Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit.NÚ: Snížení citlivosti v ústech; tento účinek po krátké době 
vymizí. Ojediněle lehké pálení v ústech, výjimečně nevolnost a nauzea.IT: Nejsou známy.TL: V těhotenství pouze po zvážení rizika pro plod, při kojení by 
neměl být používán.D: Dospělí a děti od 6 let: kloktat nebo vyplachovat ústa až 6x denně, po dobu 30 sekund v množství 10-15 ml. Děti od 4 let: vytírat 
ústa tamponem s neředěným roztokem.B: Roztok 120 ml, 240 ml.Datum poslední revize textu SPC: 12.8.2014.Přípravek není vázán na lékařský předpis 
a není 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

Lék proti bolesti 
a zánětu v dutině 
ústní a v krku benzydamini 

hydrochloridum
1,5 mg v 1 ml

benzydamini

TV inzerce stomatologie 184x90.indd   1 12.03.15   12:26

Zlomený skelet a můstek opravíme 
technickým laserem v rámci kódů VZP

I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také 
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté korunky. 
Opravy skeletů 82341 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 Kč.
ZNZ DENT, s. r. o., Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice

tel.: 283 981 302, 603 491 090, znzdent@post.cz
ukázky na www.znzdent.cz
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FIxNí PROTeTIKA VýHODNě A BeZ KOMPROMISů

reklamní prezentace

 VE STŘEDU 10. 6. 2015 OD 13.00
Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, 

Londýnská 39, Praha 2
Přednáší: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

PLASMA BOHATÁ TROMBOCYTY, FIBRIN
BOHATÝ TROMBOCYTY, NEJVĚTŠÍ INOVACE
V AMBULANTNÍ CHIRURGII POSLEDNÍCH LET 
REÁLNÉ MOŽNOSTI, PRAKTICKÝ WORKSHOP

PROGRAM:
1/  25 let mých praktických 
     zkušeností s PRP, PRF  
     Pravdy, lži, zklamání 
     i úspěchy
2/ Proč PRF místo PRP 
3/ Možnosti zpracování 
     krevních derivátů, 
     úloha stomatologa
4/ Praktický nácvik 
     moderních technik 
     A-PRF, i-PRF

CENA: 2 900 Kč
Platbu zašlete na č. účtu 
107-6375050247/0100, 
uveďte prosím 
var. symbol 10062015
a konstatní symbol: 0308

Asklepion Academy, Londýnská 39, 120 00 Praha 2
rathousky@asklepion.cz, tel.+420 724 873 750

www.asklepion.cz/academy

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

Žijeme jistě v zajímavé době, která přináší 
našemu oboru mnoho převratných novinek 
a možností. Nové materiály a technologie 
se na nás valí doslova ze všech stran. 
Rozdělit si je můžeme na ty užitečné, 
přinášející finanční benefity, a ty, které 
(zatím) plní roli spíše drahých hraček. My 
vám teď přinášíme jednoduché, bezpečné 
a hlavně výhodné řešení, jak dále vylepšit 
ekonomiku vaší ordinace.

JAK JSMe NA TOM?
Technici dnes čelí mnoha výzvám – na jed-

né straně velké tuzemské konkurenci (ve svě-
tě i konkurenci čínských laboratoří!), ale např. 
i ordinačním CAD/ CAM systémům. Na straně 
druhé podfinancování oboru díky „I“ kódům 
a léta neřešené cenové politice mezi zubní-
mi laboratořemi a stomatology. Otázka kup-
ní síly pacientů (nebo neochoty investovat do 
vlastního zdraví – chrupu?) je na delší debatu.

JAK Z TOHO VeN?
Buďme realisté – ne každá ordinace má 

jen movitou klientelu, ne každý pacient si 
může opravdu dovolit nákladné rekonstruk-
ce z nadstandardních materiálů. To ale ne-
znamená, že nemůžeme nabídnout kvalitní, 
funkční a estetické ošetření.

Představujeme Vám řadu „nízkonáklado-
vé“ fixní protetiky DeNTAL FACTORy.

DeNTAL FACTORy
Co si představit pod označením DeNTAL  

FACTORy? Cenově výhodné korunky a můst-
ky zhotovené podle těchto zásad:
zz každá práce se dosazuje pod mikrosko-

pem (modelovaná i z CAD/CAM systému)
zz fazetujeme pouze keramikou (žádný plast 

či kompozit), s nejlepší vazbou (ker.– kov., 

ker.– zirkon), a s přirozenou translucencí 
a transparencí
zz každá práce je vrstvená (žádný jednovrst-

vý, malovaný systém), a to v základních bar-
vách běžných vzorníků
zz svoz a rozvoz prací vlastní dopravou, 

u vzdálenějších ordinací zasíláme poštou, 
popř. jinou kurýrní službou.

V případě Vašeho zájmu o náš produkt 
DeNTAL FACTORy vám rádi sdělíme ce-
ny a podrobné podmínky spolupráce, te-
lefonicky, e-mailem nebo při krátké osobní 
schůzce.

Jako ukázku naší práce od nás dostanete 
jednu fazetovanou korunku ZDARMA!

Věříme, že vás naše nabídka zaujala a roz-
hodnete se vyzkoušet práci naší laborato-
ře, která vám garantuje kvalitu, spokojenost 
a zajímanou cenu bez kompromisů!

Kontakt: 
Miroslav Mádl – zubní laboratoř
Růžová 41
377 01  Jindřichův Hradec
tel.: 777 087 388
e-mail: info@dentalfactory.cz
www.dentalfactory.cz
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

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

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

Mám zaměstnankyni, která má tři děti. 
S manželem a dětmi, které jsou studenty, 
žijí ve společné domácnosti. Mohu ji ve 
výplatě uplatnit daňové zvýhodnění jen 
na dvě děti, s tím, že na třetí dítě bude 
uplatňovat daňové zvýhodnění manžel? 
Jak se určuje pořadí dětí?

Ano, zaměstnankyni můžete uplatnit 
daňové zvýhodnění jen na dvě děti. Po-
kud ve společné domácnosti žije více dě-
tí, na které je možné daňové zvýhodnění 
uplatnit, je pouze na poplatnících (v tom-
to případě manželech), jaké pořadí dětí si 
určí. Nemusí to být podle věku dětí. Va-
še zaměstnankyně pouze vyplní Prohláše-
ní (vzor č. 24) a od manžela přinese po-
tvrzení zaměstnavatele pro uplatnění da-
ňovém zvýhodnění (doporučený tiskopis 
Mfin 5457/1 – vzor č. 1). Je nutné hlídat 
změny, které mají vliv na pořadí dětí, např. 
ukončení studia. Potom se mění i výše da-
ňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění 
na 1. dítě je 1117 Kč, na 2. dítě 1317 Kč 
a na 3. a každé další dítě 1417 Kč.

Jak dlouho jsem povinen uchovávat 
zdravotnickou dokumentaci? Je tato 
otázka upravena nějakým předpisem, 
nebo záleží na každém poskytovateli 
zdravotních služeb, jaká pravidla pro 
vyřazování zdravotnické dokumentace 
si stanoví?

Pravidla pro uchovávání a vyřazová-
ní zdravotnické dokumentace stanoví 
vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnic-
ké dokumentaci. Tato vyhláška obsa-
huje mimo jiné i podrobné zásady pro 
uchovávání zdravotnické dokumentace, 

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

upravuje postup při vyřazování a zniče-
ní zdravotnické dokumentace po uply-
nutí doby uchování a stanoví také doby 
uchování zdravotnické dokumentace. 
Poskytovatelé zdravotních služeb jsou 
povinni se těmito pravidly řídit.

Registrující poskytovatel zdravotních 
služeb v oboru zubní lékařství je povi-
nen zdravotnickou dokumentaci ucho-
vávat 10 let od změny registrujícího 
poskytovatele (fakticky tedy 10 let ode 
dne, ve kterém pacienta registroval ji-
ný poskytovatel), nebo 10 let od smrti 
pacienta. 
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připravujeme

informace

SKUPINOVé 
PROFeSNí 
POJIŠTěNí 
Připomínáme, že 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 
(podrobně viz str. S32).

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
zzChcete 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.
zzChcete 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.

NeOČeKáVANé KOMPLIKACe 
FIxNíCH ReTAINeRů

Původní sdělení Twist-efekt, x-efekt 
a jiné neočekávané komplikace fixních 
retainerů pro LKS zpracovali Ivo Marek 
a Josef Kučera z ortodontických oddě-
lení LF UP Olomouc a 1. LF UK Praha. 
Autoři popisují neočekávané komplika-
ce, které jsou charakteristické nepředví-
datelným pohybem zubů v rámci jinak 
neporušeného fixního retaineru i po ně-
kolika letech bezproblémové retence.

fotoúsměv

Pro dubnové LKS jsme připravili sní-
mek, který může být tipem pro jarní vý-
let. Příspěvek poslala naše stálá spolu-
pracovnice Dagmar Češková z Prahy:

„Za vesnicí Želízy vás čeká stoupá-
ní – přímo k Čertovým hlavám, které už 
z dálky uvidíte. Obě hlavy jsou vysoké 
téměř deset metrů. A obě krásně cení zu-

by na příchozí turisty. Po známých so-
chách amerických prezidentů v USA jde 
údajně o druhé největší podobné terén-
ní skulptury. Sousoší z let 1841–1846 je 
dílem českého sochaře Václava Levého.“

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

Stomatologická klinika v centru Prahy DENT MEDICO nabízí uplatnění pro  
dentální hygienistku (dentálního hygienistu) s praxí. 
Požadujeme odpovídající vzdělání s odbornou způsobilostí k výkonu povolání,  
jazykovou vybavenost a zkušenosti v oboru. Nabízíme práci na plný úvazek, 
výborný provozní servis, dostatek pacientů, pružnou pracovní dobu a moderní 
technické vybavení. Nástup možný ihned. 

Čeká na Vás mladý kolektiv dentálních hygienistek se zázemím 
zkušených lékařů!
Životopisy zasílejte na: monika.schneiderova@caremedico.cz

DENTÁLNÍ 
HYGIENISTKA

 WWW.DENTMEDICO.CZ 
Jsme partnerské pracoviště  
1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy



SVěTOVý DeN ÚSTNíHO 
ZDRAVí V ČeSKéM POJeTí

fotoalbum

Světový den ústního zdraví organizuje FDI 20. března. 
U nás se oslavy tohoto svátku letos staly celotýdenní sérií 
akcí pro širokou veřejnost s celorepublikovým dosahem. 
Zahájeny byly tiskovou konferencí 16. 3. 2015, na níž 
se s novináři setkali zástupci ČSK, globálních partnerů 
a spolupracujících organizací. S bohatým programem akcí seznámil zástupce 

sdělovacích prostředků prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz.

Tiskovou konferenci, na níž ze strany novinářů zaznělo množství konkrétních otázek, moderoval Mgr. Jan Kovařík (snímek vlevo). 
Odpovídat na dotazy byli připraveni také zástupci parterů a organizací, které se na programu oslav podílely. Na fotografii vpravo jsou 
v řadě stojících (zleva) Ing. Eduard Fišner (Listerine), viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a zástupkyně Wrigley Jana 
Přerostová a Magdalena Hrabcová, Ph.D.

Odborný výklad k tématu 
ústního zdraví novináři 

vyslechli v podání MUDr. 
Ladislava Korábka, CSc., 
MBA (snímek vlevo). Na 

vedlejší fotografii jsou 
v první řadě sedících (zleva) 
MUDr. Hana Zallmannová 

Čechová (Český zelený 
kříž a preventivní program 

Dětský úsměv) a PaedDr. 
Lenka Kubrichtová (výukový 

program Zdravé zuby).

O oslavy Světového dne 
ústního zdraví projevily zájem 
téměř všechny televizní stanice. 
Na fotografii vlevo je MUDr. 
Ladislav Korábek, CSc., MBA, 
při rozhovoru s reportérkou 
Eliškou Čeřovskou pro 
FTV Prima. Při koordinaci 
společného postupu pořadatelů 
jednotlivých preventivních 
a mediálních aktivit odvedla 
pořádný kus práce tisková 
tajemnice ČSK Mgr. Zina 
Sladkovská (snímek vpravo).



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



 

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

ŠKOLENÍ A WORKSHOP     Přednáší: Prim. MUDr. Petr Barták

ZAVÁDĚNÍ ZUBNÍCH IMPLANTÁTŮ DENTIS, pátek 29. 5. 2015 
ZHOTOVENÍ PROTETICKÉ PRÁCE (implantační systém Dentis), pátek 19. 6. 2015


