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z představenstva ČSK

Informace z jednání představenstva ČSK
15. 5. 2015

Vážení členové ČSK, nepřehlédněte
níže uvedené důležité zprávy.
Vzhledem k jejich rozsahu
tentokrát odkazujeme zájemce
o další informace z květnového
zasedání na chráněný odkaz Jednání
představenstva na www.dent.cz.
Rovněž nepřehlédněte reportáž
a důležitá usnesení z 63. jednání
sněmu ČSK (viz str. 122 – 125).
zzČSK připomínkovým místem. Profesní komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení
v případě, že se návrh právního předpisu týká regulace nebo oblasti působnosti těchto komor (více na str. 122).
zzElektronická evidence tržeb. Jednání
k zákonu o elektronické evidenci tržeb
se 13. 5. na Úřadu Vlády ČR zúčastnili
dr. P. Chrz a dr. R. Houba. Návrh zákona, který předložilo MF ČR, zavádí povinnost pro každého podnikatele (včetně zubních lékařů), který přijme bezhotovostní platbu včetně platby platební
kartou, tuto platbu zaregistrovat. Registrace bude probíhat přes internet a po
doručení autorizačního kódu lékař vydá pacientovi účtenku s uvedeným kódem. Pacient si kdykoliv může v systému zkontrolovat, zda jeho platba byla řádně zaregistrována. Pacient nebude
mít povinnost účtenku převzít, motivací má být zařazení do slosování o ceny
(organizováno MF ČR). Zubní lékař bude povinen pořídit potřebné technické
vybavení (program, internetové připojení, počítač, tiskárnu), za což mu bude poskytnuta jednorázová sleva na dani ve výši 5000 Kč. Hrozí ukončování
praxí starších kolegů z důvodu náročnosti na technické vybavení i počítačové znalosti a dovednosti. Dále hrozí
hloubkové kontroly z FÚ, kterým bude
analytický útvar MF ČR dávat podněty na základě sledování navýšení tržeb.
Řada věcí je v tuto chvíli nejasná a nedořešená. Argumentace vlády pro zavedení modelu, který využívá zatím jen
jediná země v EU (Chorvatsko), není plnohodnotná. Komora auditorů ČR navíc upozornila na nutné vazby na vedení účetnictví kvůli dohledávání při kontrolách. Spuštění systému je plánováno
od 1. 1. 2016, reálný termín je 2. čtvrtletí 2016. Zubních lékařů se bude pravděpodobně týkat od 3. nebo 4. čtvrtletí
2016 (v případě schválení zákona).
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zzOhrožení stomatologického „Ceníku“.
Schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR
se konaly 15. 4. a 6. 5. Projednáván byl
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, zákon
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně ČR, a zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách,
a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dále byly na programu
zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na r. 2015 s vyjádřením vlády
a se souhrnným hodnocením.
Tzv. „transparenční novelu“ ČSK nedostala k připomínkování a dr. P. Chrz
se o ní dozvěděl na jednání výboru (při
zahájení jednání o novele ČSK ještě
nebyla zařazena mezi povinná připomínková místa). Byl předložen mimo jiné pozměňovací návrh, který počítá se
spoluúčastí pacientů na úhradě zdravotnických prostředků.
Pozměňovací návrh poslance L. Hegera vkládá do § 17 odst. 4 ustanovení, podle kterého jsou poskytovatelé
při vykazování hrazené zdravotní péče zdravotní pojišťovně povinni používat seznam zdravotních výkonů (nový
název pro dosavadní seznam výkonů
s bodovými hodnotami).
Velká část poskytovatelů vykazuje hrazené služby jinak než podle seznamu zdravotních výkonů (kapitace
u praktických lékařů, tzv. balíčky v případě gynekologické péče, ceník v případě zubních lékařů, do budoucna
např. DRG u lůžkové péče apod.). Tyto
způsoby vykazování hrazených služeb
však navržené ustanovení pravděpodobně vylučuje, neboť za jediný přípustný způsob vykazování určuje seznam zdravotních výkonů.
Protože zdravotní pojišťovna může
uhradit jen takové služby, které by-

ly řádně vykázány, může nová úprava
vést k faktickému vyloučení tzv. jiných
způsobů úhrady a jako jediný přípustný zavést úhradu podle seznamu zdravotních výkonů. To by však způsobilo
obrovské a v některých případech nepřekonatelné problémy zdravotním pojišťovnám i poskytovatelům. Na vykazování podle seznamu zdravotních výkonů nejsou připraveny výpočetní systémy, dopad této změny nebyl s dotčenými poskytovateli ani zdravotními pojišťovnami diskutován ani zhodnocen.
V případě poskytovatelů ambulantní
péče zubních lékařů dojde k úplnému
zablokování úhrad, neboť dosud uplatňovaný systém vykazování a úhrad
v tomto segmentu, který úspěšně funguje od roku 1997, není žádným způsobem kompatibilní se seznamem
zdravotních výkonů a neexistuje metoda, jak vykazování podle seznamu
zdravotních výkonů uskutečňovat.
Předkladatelé pozměňovacího návrhu, který povinné vykazování podle
seznamu zdravotních výkonů zavádí,
tento návrh nijak nezdůvodnili. Uvedli pouze, že zatímco vykazování hrazených služeb se má napříště dít podle
seznamu zdravotních výkonů, vyúčtování a tedy ani způsobů úhrady se navržená úprava netýká. Jestliže předkladatelé měli skutečně v úmyslu (ať už
z jakéhokoliv důvodu) oddělit vykazování a vyúčtování hrazených služeb, je
evidentní, že se jim jejich záměr nepodařilo do textu zákona náležitě promítnout. Navržený text způsobuje výše
naznačené problémy, které jsou v některých segmentech poskytovatelů neřešitelné.
Je prakticky jisté, že návrh poslance
L. Hegera Poslanecká sněmovna schválí. O vrácení návrhu do druhé čtení
nelze z politických důvodů uvažovat,
zbývá proto pouze možnost dosáhnout
změny při projednávání předmětného
zákona v Senátu.

Oznámení: Změna v kanceláři Čsk
Od 1. 6. 2015 se novou vedoucí vnitřního oddělení Kanceláře ČSK stala
Ing. Jitka Povolná. Tel.: 234 709 618, mobil: 603 556 468, e-mail: povolna@dent.cz
Paní Libuše Císařová povede nadále agendu profesního pojištění
u Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.
V Kanceláři ČSK bude přítomna vždy v úterý a středu (9.00–13.00 hod.).
Tel.: 234 709 629, e-mail: profesnipojisteni@dent.cz

Otevřený dopis členů ČSK

z revizní komise ČSK

Informace z jednání
RK ČSK 15. 5. 2015

Prezident ČSK
MUDr. Pavel Chrz
dne 15. 5. v Mikulově
při rozhovoru pro
FTV Prima k tématu
otevřeného dopisu.

Dne 6. 5. 2015 byl zaslán Otevřený
dopis členů České stomatologické
komory ministru zdravotnictví,
poslancům, senátorům, předsedům
politických stran, ředitelům
zdravotních pojišťoven, vedoucím
odborů zdravotnictví krajských úřadů
a zástupcům sdělovacích prostředků.
Dopis upozorňuje na ekonomicky neudržitelnou situaci v oboru stomatologie.
Tvrzení zubních lékařů jsou podložena
aktuálními grafy z jednání Analytické komise dohodovacího řízení, které ukazují,
jak již léta klesá množství finančních prostředků určených na zubní péči.
V dopisu se mimo jiné uvádí: Podíl
úhrad za stomatologickou péči z veřejných zdrojů neustále klesá. Nákla-

dy na jednotlivé výkony naopak rostou,
a to výrazně vyšším tempem, než jakým
jsou „kosmeticky“ čas od času navyšovány jejich úhrady. …Žádáme omezení rozsahu „plně hrazených výkonů“,
žádáme zrušení nesmyslné povinnosti nabízet přednostně péči hrazenou
z veřejného zdravotního pojištění, která ve své podstatě již odporuje zákonu
č. 372/2011 Sb., tedy povinnosti pracovat dle moderních poznatků lékařské
vědy. Takovou péči není schopen zaplatit žádný pojišťovnický systém světa.
Plný text dopisu včetně grafů je zveřejněn na www.dent.cz (Aktuální informace z 15. 5. 2015). Mediální ohlasy
na dopis jsou zpracovány v tomto LKS
na str. S57.

Pravidelné jednání revizní komise
ČSK se konalo v Mikulově, před
zasedáním sněmu ČSK.
Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn.
kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK
a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za
1 – 3/2015. V rámci přípravy zprávy pro
sněm jsme kontrolovali čerpání fondu
klinik, plnění sociálního fondu a rozpočtu za r. 2014. Opět jsme řešili některé oblasti, v nichž RK OSK neplní
základní povinnosti. Jedná se o OSK
Praha 1, OSK Praha 7 a OSK Zlín.
K řešení nám také přichází stále více stížností, jejichž obsahem je nespokojenost se vztahy mezi lékaři. Jedná
se o etická pochybení ve smyslu kritiky
kvality předchozího ošetření. Řády tento problém řeší jasně a velmi jednoduše.
Opakovaně upozorňujeme všechny
kolegy na to, že pacienti mají v dnešní době velmi snadnou možnost kontroly fakturace zdravotním pojišťovnám,
a jak víme, u výkonů finanční spoluúčast není možná.
MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

Registrujte se na PDD 2015

diář

Připomínáme, že s odborným
programem mezinárodního
kongresu Pražské dentální dny, který
se koná 8. – 9. 10. 2015 v Národním
domě na Vinohradech, se můžete
seznámit na www. dent. cz nebo
v tištěném programu rozeslaném
s květnovým LKS. Hlavním tématem
je Problematika horního laterálního
úseku chrupu.

V nejbližších týdnech jsou plánována
tato jednání a akce:

Možná je registrace pouze na celý
dvoudenní kongres, a to do 10. 8. za
zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (možnost on-line registrace na www.dent.cz). Studenti zubního lékařství se mohou přihlásit do 10. 9.
za zvýhodněných podmínek, které platí
pro prvních 120 přihlášených.
Připravován je doprovodný program,
který se bude konat souběžně s PDD
oba dny. Pro zubní lékaře, sestry a dentální hygienistky jsou plánovány odborné praktické workshopy (některá témata v přímé návaznosti na přednášky

zzSněmy OSK. V jednotlivých
oblastních stomatologických
komorách se v tomto období konají
sněmy OSK. V zájmu užší spolupráce
mezi centrem a oblastmi a lepší
informovanosti členů Komory se
většiny z těchto sněmů zúčastní
některý z členů představenstva ČSK.
zzOn-line odborná diskuse, webinář.
Po prázdninové přestávce je další
webinář plánován na 3. září. 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

PDD) a prezentace novinek (viz květnové LKS str. 97). O konkrétní náplni budeme průběžně informovat.

Informace z červnového zasedání
představenstva ČSK a RK ČSK
zveřejníme v příštím LKS č. 7 – 8/2015.

Kongresové oddělení ČSK
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Veselé zoubky vyhodnotily soutěž pro děti
Společnost dm drogerie markt,
s. r. o., vyhlásila letos v rámci svého
preventivního programu Veselé
zoubky již pátý ročník soutěže pro
první třídy základních škol na téma
Prevence zubního kazu.
Žáci zasílali projekty, kterými různými formami ztvárnili své chápání
pojmů správná ústní hygiena a zdravé stravovací návyky. Způsob provedení ponechali organizátoři soutěže zcela na dětech a jejich učitelích. Do konce dubna se v české centrále dm drogerie v Českých Budějovicích sešlo
62 projektů. V odborné porotě zasedly (na fotografii) Zina Sladkovská, tisková tajemnice ČSK, Markéta Trubková
z Deníku jižní Čechy, Anna Špirhanzlová z agentury Nebe, s. r. o., a zástupkyně společnosti dm drogerie markt Petra Filipová (odborná pracovnice, sortiment ústní hygiena), Eva Jandíková (PR
oddělení) a Lucie Kulichová (PR oddělení). Po společném zhodnocení origi-

Odborná porota letos vybírala vítěze z dvaašedesáti projektů prvních tříd
základních škol přihlášených do soutěže preventivního programu Veselé zoubky.

nality, náročnosti provedení, míry zapojení dětí a dodržení tématu vybrala
porota 10 vítězných prací. Jejich autory dm drogerie odměnila zájezdem do
Prahy na představení v Divadle Spejbla
a Hurvínka.

Preventivnímu programu Veselé zoubky byla i v roce 2015 udělena licence na
užívání Pečeti ČSK.
Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Ve zdravé ČR zdravý zub 2015
Sdružení studentů stomatologie ČR
dne 21. 4. úspěšně realizovalo v pěti
univerzitních městech další ročník
populárně-informační kampaně
zaměřené na širokou veřejnost
s názvem Ve zdravé ČR zdravý zub.
Po celý den mohli obyvatelé Brna, Olomouce, Hradce Králové, Plzně
a Prahy potkat v ulicích studenty zubního lékařství oděné v bílém a vyzbrojené zubními kartáčky. Studenti nabízeli
bezplatné dentální poradenství, demon-

strovali správnou techniku čištění zubů
na plastových modelech a umožnili zájemcům vyčistit si následně zuby pod
jejich vedením. Školitelé přímo v ústech
zájemců korigovali sklon štětinek a tlak
na zubní kartáček. Odvážnější spoluobčané si ještě před čištěním nechali nabarvit zuby tzv. indikátorem plaku a pak
si mohli vypláchnout ústní vodou. Studenti měli k dispozici i jednosvazkové
a mezizubní kartáčky, o něž byl velký
zájem. Děti nejvíce zaujali naši plyšá-

ci se zoubky a některé se s nimi jen těžko loučily. Speciálně pro děti jsme měli
kromě pohádky O bacilu Emilovi připravené zubní kartáčky s malou hlavičkou.
Každý proškolený zájemce si kromě
nabytých znalostí odnesl dárek od našich sponzorů, kterým patří dík za podporu. Bez ní by tato preventivní akce
nemohla proběhnout. Více informací
o akci najdete na www.ssscr.cz.
Sdružení studentů stomatologie ČR

V rámci akce v pěti
univerzitních městech studenti
zubního lékařství v ulicích
demonstrovali správnou
péči o chrup, včetně použití
indikátoru plaku.
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Zubní pasta
parodontax® odstraňuje
zubní plak z obtížně
dostupných míst.1

31,8 %

o
lepší redukce plaku *
distální úsek linguálně
(p=0,0011)

55,8 %

o
lepší redukce plaku *

distální úsek aproximální prostor linguálně
(p=0,0007)

Zařaďte používání zubní pasty parodontax® mezi svá doporučení
a pomozte svým pacientům předcházet problémům s dásněmi.2,3
*procentuální výhoda hodnoty Turesky plaque indexu zubní pasty parodontax® v porovnání se zubní pastou neobsahující hydrogenuhličitan
sodný
Reference:
1. Akwagyriam I, et al. Poster 174485 presented at the International Association of Dental Research, Seattle, WA. March 2013.
2. Yankell SL, et al. J Clin Dent 1993;4(1):26–30. 3. Data on file, RH01530, January 2013.
parodontax je registrovaná ochranná známka a ostatní grafické prvky jsou ochrannými známkami skupiny firem GlaxoSmithKline.
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reportáž

z 63. jednání sněmu ČSK
Sněm ČSK zasedal 16. – 17. května
2015 v Mikulově. Jarní rokování bylo
standardně věnováno hodnocení
uplynulého roku 2014 z hlediska
činnosti a hospodaření Komory
a současné aktuální problematice.
Část programu byla vyhrazena
diskusi k tzv. velké novele Řádu
o celoživotním vzdělávání zubních
lékařů (ŘCVZL).

Výroční zprávy
Zprávu o činnosti Komory za r. 2014
přednesl prezident ČSK MUDr. Pavel
Chrz a podal v ní ucelený přehled toho, jak se Komora vyrovnala s hlavními
úkoly stanovenými pro loňský rok. Na
tuto zprávu navázaly informace o činnosti ČSK od ledna 2015.
Zprávy o činnosti za r. 2014 a za období od 1. 1. 2015 přednesli za RK ČSK
její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus
Kozumplíková a za ČR ČSK její předseda MUDr. Libor Liberda. Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK za r. 2014
(viz www.dent.cz, odkaz Výroční zprávy). Nejvíce stížností se týká odborného pochybení (zejména protetika), dále
etického pochybení (jednání s pacientem a nekolegiální jednání mezi zubními
lékaři) a neplnění povinností člena ČSK
(především platba členských příspěvků). Také v loňském roce udělila ČR ČSK
vzhledem k závažnosti pochybení jedno
z nejpřísnějších disciplinárních opatření,
a to podmíněné vyloučení z Komory.
Osnovu tvorby nových webových
stránek Komory na sněmu
prezentoval Mgr. Jan Řezáč.
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Představenstvo ČSK předložilo sněmu k projednání hned několik zásadních materiálů
a návrhů. Za předsednickým stolem jsou zprava viceprezident ČSK MUDr. Robert
Houba, Ph.D., prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz, členové představenstva ČSK
MUDr. Petr Mlejnek a MUDr. Pavel Trojan.

Jak zaznělo ve zprávě RK ČSK, v Kanceláři ČSK bylo v roce 2014 zodpovězeno 584 telefonických, 285 e-mailových
a 34 písemných dotazů pacientů. Díky
těmto kontaktům s pacienty šetří Komora čas zubním lékařům a v některých
případech vysvětlením situace předejde
podání stížnosti. Z účtu klinik bylo v roce 2014 čerpáno celkem 362 840 Kč
(9 organizací, 7 zubních lékařů).
V některých OSK přetrvávají nedostatky při disciplinárním řízení, a proto jsou
pro předsedy RK OSK, ČR a SČR OSK
připravena školení formou webinářů
i dvoudenních prezenčních školení.

Činnost Komory
a co nás čeká
Ve svých vystoupeních MUDr. Pavel
Chrz zrekapituloval jednotlivé aktivity
Komory v tematických okruzích: provozování stomatologického zdravotnického zařízení; zdravotní péče; vzdělávání; stavovská činnost. Výčet práce, kterou Komora odvedla v zájmu svých členů, byl velmi obsáhlý. Připomínáme, že
členové Komory jsou o všem důležitém
průběžně a detailně informováni na webových stránkách, v časopisu LKS a prostřednictvím předsedů OSK. Členům Komory, kteří poskytli e-mailovou adresu,
jsou zasílány informační e-maily, rovněž jsou poskytovány telefonické konzultace a právní a ekonomická poradna.
Obecně řečeno, v reálných podmínkách současné politické scény stojí Komoru velké úsilí prosazování zájmů
zubních lékařů, ať se to týká ekonomiky

či podmínek pro provoz zubních ordinací. Změny legislativy a další nové návrhy novel přinášejí – i v důsledku implementace směrnic EU – byrokratickou
zátěž pro zdravotnická zařízení. Zamezit negativním dopadům na zubní lékaře představuje stovky hodin spletitých
jednání na různých úrovních (MZ ČR
a jeho jednotlivé odbory, komise či pracovní skupiny, ÚZIS, SÚKL, SÚJB, hygiena, zdravotní pojišťovny atd.). Výsledky
těchto jednání jsou ne vždy na první pohled viditelné, ale nutno říci, že pokud
by Komora v jednáních neuspěla, dotklo
by se to práce zubních lékařů mnohdy
velmi citelně (např. úspěšná jednání Komory v oblasti kategorizace prací, sterilizace všech koncovek pro veškeré stomatologické výkony, registrace zubních
laboratoří – GMDN kódy, zařazení RTG
vč. OPG a 3D OPG mezi jednoduché
zdroje ionizujícího záření, elektronického sběru dat do NZIS, dopadů nového
občanského zákoníku atd.).
Nově se Komoře ve spolupráci s ostatními komorami zřízenými zákonem, především ČLK, podařilo dosáhnout změny
legislativních pravidel vlády a profesní
komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení v případě, že
návrh právního předpisu se týká regulace
nebo oblasti působnosti těchto komor.
Znamená to, že Komora má nyní oficiálně možnost sledovat a ovlivňovat legislativu již ve fázi její přípravy a návrhů.
Ze zpráv o činnosti ČSK a dalšího
jednání sněmu vybíráme nejdůležitěj-

Zprávu o hospodaření ČSK v roce 2014 předložil hospodář
ČSK MUDr. Milan Řezáč. Na dotazy z pléna byla připravena
odpovědět ředitelka Kanceláře ČSK RNDr. Marie Švábová.

ší aktuální problematiku, na níž se nyní
musí Komora zvláště zaměřit:
zzElektronická evidence tržeb. MF ČR
předložilo návrh zákona, který zavádí pro každého podnikatele povinnost
elektronické evidence tržeb. Od začátku příštího roku by se to mělo týkat restauračních, stravovacích a ubytovacích
služeb, postupně všech ostatních včetně zdravotnictví, tj. i zubních lékařů.
Předpokládaný vstup zdravotnictví do
tohoto systému je od poloviny r. 2016.
Co to znamená? Jednoduše řečeno: každá platba musí být přes internet zaevidována u finančního úřadu, zpět obratem přijde speciální kód, který musí být
uveden na účtence předané pacientovi.
Pacient si kdykoli může v systému zkontrolovat, zda jeho platba byla řádně zaregistrována. Pro zubní lékaře to znamená dobře ovládat práci s počítačem
a internetem, zakoupit potřebné hardwarové a softwarové vybavení, počítat
v pracovním plánu s časem potřebným
na provedení tohoto administrativního
úkonu atd. Mimochodem, elektronickou evidenci tržeb v současnosti používá jediná země EU, a to Chorvatsko, podobný systém se připravuje na Slovensku. (Podrobně viz str. 118).
zzOhrožení stomatologického „Ceníku“. V rámci připravované novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podal doc. Leoš Heger pozměňovací návrh na úpravu tvorby seznamu zdravotní péče s bodovými
hodnotami. Návrh nyní neobsahuje důležitou možnost, že se lze se zdravotními pojišťovnami dohodnout i na jiném
způsobu úhrady. V konečném důsledku to může pro zubní lékaře znamenat
zrušení „ceníku“ v korunách a povinnost vykazovat péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v bodech!
(Podrobně viz str. 118).
zzDohodovací řízení (DŘ) o úhradách
zdravotní péče pro rok 2016. Segment
stomatologie při jednáních zastupuje
Zubohrad. Vzhledem k ekonomické si-

MUDr. Faez Al Haboubi jménem představenstva a jeho pracovní
skupiny pro vzdělávání seznámil auditorium s věcným záměrem
změny ŘCVZL.

tuaci českého zdravotnictví je více než
pravděpodobné, že zdravotní pojišťovny opět předloží v DŘ návrh na nárůst
úhrad cca o 2 %. MUDr. Pavel Chrz jako
zástupce Zubohradu požádal sněm, aby
doporučil, jak má Zubohrad v DŘ postupovat. Tj. zda uzavřít dohodu a přijmout i minimální navýšení úhrad péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nebo zda trvat na požadavku navýšení minimálně o 10 %, jak také navrhlo představenstvo ČSK. Po velmi obsáhlé diskusi, v níž zazněly z pléna různorodé a mnohdy protichůdné názory, se
sněm ve své většině přiklonil k názoru
představenstva a doporučil Zubohradu,
aby usiloval o zásadní navýšení úhrad
minimálně o 10 %, což ale může znamenat nedohodu v DŘ a o úhradách
rozhodne MZ ČR (viz str. 125, usnesení 028).

Vzdělávání ČSK
V souladu s hlavními úkoly ČSK stanovenými pro funkční období 2013 – 2017
je připravována zásadní novela Řádu
MUDr. Lucie Trojanová z OSK Břeclav se
několikrát ujala slova v diskusi. V samostatné
prezentaci pak informovala o postupu prací na
přípravě pilotního e-learningového kursu.

o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ŘCVZL). Zásady novelizace navrhla skupina pro vzdělávání a po diskusi v představenstvu ČSK a zapracování připomínek byl nyní věcný záměr
změny ŘCVZL předložen sněmu. Detailní výklad k záměru tzv. velké novely ŘCVZL přednesli MUDr. Faez Al Haboubi a právní poradce Mgr. Jiří Slavík.
Dr. Faez Al Haboubi požádal sněm, aby
zvážil a rozhodl, zda se novelizace ubírá správným směrem. Jak uvedl, v návrhu je kladen důraz na kvalitu komorového systému vzdělávání a také na jeho konkurenceschopnost. Je třeba vzít
v úvahu i to, že v poslední době sílí
tendence státní správy k zasahování do
profesních záležitostí, tj. i do organizace celoživotního vzdělávání. Cílem připravované novely ŘCVZL je zjednodušení a zprůhlednění systému vzdělávání
ČSK, omezení žádostí o výjimky, zvýšení kvality vzdělávacích akcí ČSK, objektivnější hodnocení absolventů vzdělávacích programů, zvýšení přitažlivosti vzdělávacích programů pro všechny
V rozsáhlých diskusích sněm tříbil svůj
postoj k závažným otázkám týkajícím se
všech zubních lékařů. U mikrofonu je
MUDr. Petr Gottfried z OSK Litoměřice.
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zubní lékaře a celkově postupné zvyšování odborné úrovně zubních lékařů.
Po obsáhlé debatě sněm schválil věcný záměr změny ŘCVZL, který zahrnuje pět základních principů – viz str. 125,
usnesení 013 – 017. V souladu s tímto
rozhodnutím sněmu bude skupina pro
vzdělávání pokračovat v práci a po připomínkování v představenstvu ČSK bude návrh novely ŘCVZL předložen na
listopadové jednání sněmu.
K modernizaci komorového vzdělávání se vztahuje také spuštění e-learningové formy. Tu umožňuje již současný
ŘCVZL, avšak dosud není takový kurs
v kreditním systému k dispozici. Na
tvorbě pilotního kreditního e-learningového kursu pracuje MUDr. Lucie Trojanová z OSK Břeclav společně s MUDr.
Zdeňkem Odvodym. Ve své prezentaci
sněm seznámila se stavem prací a uvedla, že zbývá dořešit konkrétní otázky,
které nyní budou předmětem dalších
jednání představenstva. Týká se to například výběru typu závěrečného testu,
způsobu jeho hodnocení, výběru vhodné platební brány apod.

Hospodaření komory
v roce 2014
Se zprávou o hospodaření ČSK v roce 2014 sněm seznámil hospodář ČSK
MUDr. Milan Řezáč. Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce, a to podrobně
podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Celkové náklady ČSK byly čerpány
na 83,52 %, celkové příjmy byly splněny na 95,07 %. Sněmu byl předložen podrobný rozpis výpočtu daňového základu a hospodářského výsledku
ČSK (včetně OSK), který byl stejně jako
v předchozích letech kladný.
K hospodaření Komory za uplynulý
rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový
výbor, tak revizní komise ČSK. Rozpoč-

Vzhledem k náročnému
programu sněmu měla
napilno i návrhová komise.
Na snímku jsou její
členové (zleva) MUDr.
Pavel Vlnař, MUDr. Jan
Netolický, Ph.D., MUDr.
Jan Černý a spolu s nimi
právní poradce Mgr. Jiří
Slavík.

tový výbor doporučil zabývat se účelným využitím volných finančních prostředků, které kumulativně vznikají díky
kladným hospodářským výsledkům Komory (viz str. 125, usnesení 029).

Z dalšího jednání sněmu
zzNovela Stanov ČSK. Sněm schválil
Řád ČSK č. 1/2015 ze dne 17. 5. 2015,
kterým se mění řád ČSK č. 1/2009.
Novela se týká úpravy § 20a Stanov
a upřesňuje podmínky pro zapsání do
seznamu znalců Komory.
zzNedostatek zubních lékařů. Toto téma rezonovalo na sněmu v řadě souvislostí. Podrobně na problematiku upozornil ve svém vystoupení člen představenstva ČSK MUDr. Petr Mlejnek. Podle
statistiky (viz Ročenka ČSK za rok 2014)
porovnával poměr počtu aktivních zubních lékařů ve věkových kategoriích
24 – 34 let a v kategoriích nad 60 let,
tedy zubních lékařů předdůchodového
a důchodového věku. V diskusi členové sněmu potvrdili, že v některých OSK
je situace velmi vážná (např. v OSK Děčín bude v r. 2016 cca 51 % zubních
lékařů v kategorii pracujících důchodců, ale aktuálně přišlo do oblasti pouze

Pátek 15. května byl v Mikulově vyhrazen pro jednání orgánů
Komory. Fotografie je ze zasedání čestné rady ČSK v čele
s jejím předsedou MUDr. Liborem Liberdou.
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6 nových zubních lékařů, z toho 4 cizinci). Jedním z hlavních problémů se
jeví nerovnoměrné rozmístění zubních
lékařů v regionech, řada lokalit není pro
mladé kolegy atraktivní. Řešení by však
primárně mělo být na zdravotních pojišťovnách, případně ve spolupráci s krajskými a obecními úřady, v jejichž kompetenci je nabídnout mladým zubním
lékařům výhodné podmínky pro provozování praxe v daném místě.
zzNové webové stránky ČSK. Jak pravidelně v LKS informujeme ve zprávách
z jednání představenstva, Komora se intenzivně zabývá změnou a modernizací svých webových stránek. Na nové struktuře webu spolupracuje s Mgr.
Janem Řezáčem, který členům sněmu
v názorné prezentaci představil osnovu
tvorby nového webu.
zzProblematika OSK. Celkem v 18 oblastních komorách nebylo možné schválit rozpočet OSK na rok 2015, protože
oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné. Zástupci těchto oblastí předložili návrhy rozpočtů sněmu ČSK a požádali jej o schválení (viz str. 125, usnesení 020).
Zpracovala Iva Žáková

V pátek v podvečerních hodinách se jako obvykle sešly
k jednání rozpočtový výbor a (na fotografii) legislativní výbor.

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých
na 63. jednání sněmu ČSK (Mikulov, 16. – 17. 5. 2015)
zz Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáváním a zařazením Řádu
České stomatologické komory č. 1/2015 do programu 1. dne jednání.
USN/2014/05/001: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm souhlasí s vystoupením Mgr. Jana Řezáče v rámci jednání
sněmu.
USN/2014/05/002: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění předloženém
představenstvem ČSK.
USN/2014/05/003: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm prohlašuje 63. jednání sněmu za neveřejné.
USN/2015/05/004: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2014 přednesenou
MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2015/05/005: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od
1. 1. 2015 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2015/05/006: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje změnu programu. Zpráva o činnosti RK ČSK za rok
2014 a zpráva za období od 1. 1. 2015, bude předsedkyní RK ČSK MUDr.
Michaelou Kraus Kozumplíkovou přednesená na začátku II. bloku jednání.
USN/2015/05/007: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2014
a zprávu za období od 1. 1. 2015, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr.
Michaelou Kraus Kozumplíkovou.
USN/2015/05/008: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2014 a zprávu za období
od 1. 1. 2015, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2015/05/009: Pro – 73; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2014
přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Milanem Řezáčem.
USN/2015/05/010: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska služeb, s. r. o.,
přednesenou MUDr. Jiřím Jandlem.
USN/2015/05/011: Pro – 52; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2015 ze
dne 17. 5. 2015, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009.
USN/2015/05/012: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání
zubních lékařů, který zahrnuje princip dobrovolné účasti v systému
celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou.
USN/2015/05/013: Pro – 75; Proti – 3; Zdržel se – 2.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání
zubních lékařů, který zahrnuje systém vstupních a navazujících vzdělávacích
programů.
USN/2015/05/014: Pro – 79; Proti – 1; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání
zubních lékařů, který zahrnuje hodnocenou zkoušku sestávající z testu
a ústní zkoušky jako povinnou součást vstupního vzdělávacího programu
praktický zubní lékař a vstupního stomatochirurgického, parodontologického
a pedostomatologického vzdělávacího programu.
USN/2015/05/015: Pro – 75; Proti – 2; Zdržel se – 4.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního
vzdělávání zubních lékařů, který zahrnuje hodnocený test jako dobrovolnou
a bonifikovanou součást navazujících vzdělávacích programů.
USN/2015/05/016: Pro – 51; Proti – 15; Zdržel se – 15.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání
zubních lékařů, který zahrnuje princip věkového omezení pro trvalou platnost
osvědčení.
USN/2015/05/017: Pro – 42; Proti – 32; Zdržel se – 7.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje předložení návrhu novely Řádu o celoživotním
vzdělávání zubních lékařů členům sněmu po jednání představenstva, které se
uskuteční v říjnu 2015.
USN/2015/05/018: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.

zz Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2015
tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno
dohromady.
USN/2014/05/019: Pro – 76; Proti – 1; Zdržel se – 2.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2015, které nebyly
schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu
nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtu předložili za:
OSK Brno-město MUDr. Peřina, OSK Břeclav MUDr. Trojanová, OSK České
Budějovice MUDr. Zdařil, OSK Hradec Králové MUDr. Hrubecký, OSK Jičín
MUDr. Čermák, OSK Karlovy Vary MUDr. Žifčák, OSK Kladno-Rakovník
MUDr. Dražan, OSK Litomyšl MUDr. Adamec, OSK Plzeň MUDr. Vlnař,
OSK Poděbrady MUDr. Liška, OSK Praha 1 MUDr. Bálková, OSK Praha 3
MUDr. Zmrhalová, OSK Praha 4 MUDr. Konopka, OSK Praha 5 MUDr.
Kovář, OSK Praha 6 MUDr. Jelínek, OSK Praha 8 MUDr. Černý, OSK Praha 10
MDDr. Res, OSK Zlín L. Císařová.
USN/2015/05/020: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje místo konání 64. jednání sněmu ČSK v Plzni,
v hotelu Primavera.
USN/2015/05/021: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 2.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm schvaluje místo konání 65. jednání sněmu ČSK v Olomouci,
v NH hotelu.
USN/2015/05/022: Pro – 48; Proti – 26; Zdržel se – 6.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm bere na vědomí prezentaci kreditního e-learningového kursu
přednesenou MUDr. Lucií Trojanovou.
USN/2015/05/023: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 2.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při jednání o úhradách zdravotní
péče na rok 2016 jednat takto:
zz usilovat o navýšení úhrad, zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady
dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
zz poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků
dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány
v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
zz při neakceptování výše uvedeného doporučuje sněm ČSK nedohodu.
USN/2015/05/024: Pro – 30; Proti – 34; Zdržel se – 4.
Návrh nebyl přijat.
zz Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při jednání o úhradách zdravotní
péče na rok 2016 jednat takto:
zz usilovat o zásadní navýšení úhrad (minimálně 10 %), zvláště u výkonů,
u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků
dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány
v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
zz při neakceptování výše uvedeného doporučuje sněm ČSK nedohodu.
USN/2015/05/025: Pro – 39; Proti – 18; Zdržel se – 13.
Návrh nebyl přijat.
zz Návrh: Sněm revokuje usnesení č. USN/2015/024 a č. USN/2015/025.
USN/2015/05/026: Pro – 67; Proti – 2; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při jednání o úhradách zdravotní
péče na rok 2016 jednat takto:
zz usilovat o navýšení úhrad, zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady
dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
zz poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků
dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány
v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
zz při neakceptování výše uvedeného doporučuje sněm ČSK nedohodu.
USN/2015/05/027: Pro – 31; Proti – 36; Zdržel se – 3.
Návrh nebyl přijat.
zz Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při jednání o úhradách zdravotní
péče na rok 2016 jednat takto:
zz usilovat o zásadní navýšení úhrad (minimálně 10 %), zvláště u výkonů,
u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků
dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány
v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
zz při neakceptování výše uvedeného doporučuje sněm ČSK nedohodu.
USN/2015/05/028: Pro – 41; Proti – 22; Zdržel se – 8.
Návrh byl přijat.
zz Návrh: Sněm ukládá představenstvu zpracovat problematiku volných
finančních prostředků, které kumulativně vznikají v důsledku kladných
hospodářských výsledků Komory, a navrhnout způsob využití těchto volných
finančních prostředků při zachování jejich racionální výše s přihlédnutím
k všeobecné ekonomické situaci.
USN/2015/05/029: Pro – 65; Proti – 1; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
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Souhrn: Poslední sdělení ze seriálu Ergonomie v ordinaci
zubního lékaře je věnováno kognitivní a organizační ergonomii. Práce zubního lékaře je obecně vnímána jako práce psychicky náročná a stresující. Chronický stres může vést k dlouhodobým psychickým, fyzickým a sociálním problémům.
Hlavními stresory jsou u zubních lékařů práce pod časovým
tlakem, kompromisní závěry, negativní odezva pacientů, komunikace s problémovými pacienty a odpovědnost za řízení
a financování chodu zubní praxe. Nevhodné pracovní prostředí vytváří stresory fyzikální. Stres nelze ze zubních ordinací
zcela odstranit, je však důležité jej minimalizovat, hledat a odstraňovat jeho příčiny, nepodceňovat varovné příznaky a nezůstat se svými problémy izolován. Při organizaci chodu zubní
praxe je třeba denní pracovní režim koncipovat s ohledem na
náročnost výkonů, nepodléhat tlaku pacientů, delegovat část
řízení na zaměstnance, dodržovat relaxační přestávky a dbát
na vhodnou mimopracovní činnost a správný životní styl.
Klíčová slova: ergonomie, zubní lékař, stres, pracovní zátěž,
relaxace.
Ergonomics in the dental office
Part III.
Review article
Summary: The last article of the series Ergonomics in the
dental office deals with the cognitive and the organizational ergonomics. The work of the dentist is considered psychologically demanding and stressful. Chronic stress leads to
long-term psychological, physical and social problems. The
main stressors regarding dentists are the time pressure, compromises, a negative patient‘s feedback, the communication
with problematic patients and the responsibility for the management and the economy of the dental practice. Unsuitable work environment creates physical stressors. Stress cannot be completely eliminated from the dental offices, however, it is important to minimize it, to find and eliminate its
causes, not to underestimate warning signs and not to stay
alone with one’s problems. During the practice running it is
good to schedule the patients according to the difficulty of the
treatment, to resist the pressure from the patients, to transfer
a part of the management on the employees, to keep the relaxation brakes and to carry out suitable off-the-job activities
and a healthy lifestyle.
Key words: ergonomics, dental practitioner, stress, work load,
relaxation.
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Úvod
První část tohoto seriálu Ergonomie v ordinaci zubního lékaře byla věnována historii ergonomie, pracovním pozicím lékaře, poloze pacienta a správnému držení těla (postuře) lékaře
při práci. Druhá část byla zaměřena na úlohu ergonomie při
uspořádání pracoviště zubního lékaře, rozmístění a dostupnosti nástrojů, volbu pracovních pomůcek a vytváření pracovního prostředí. Třetí část sdělení je věnována problematice
psychické (kognitivní) ergonomie, která se zaměřuje na psychologické aspekty pracovní činnosti a vliv stresu na pracovní proces, a dále na ergonomii organizační, jež se zabývá zásadami managementu zubní praxe, koncepcí pracovní doby,
skladbou výkonů a režimem odpočinku a relaxace. V závěru
je doporučeno několik protahovacích cviků (příloha 1), které
lze provádět přímo u zubního křesla během pracovního dne
(chairside stretching).

Psychická (kognitivní) ergonomie
Psychická ergonomie, jak bylo definováno v úvodním článku, patří mezi základní oblasti ergonomie. Zkoumá mentální
procesy, jako je percepce, paměť, stres a psychické zatížení,
a jejich vliv na pracovní výkon a výskyt onemocnění spojených s výkonem povolání.
Povolání zubního lékaře je obecně považováno za profesi
spojenou se značnou pracovní psychickou zátěží (1). V rámci
pracovní zátěže rozlišujeme senzorickou zátěž, která vyplývá
z požadavků na činnost smyslových orgánů, mentální zátěž
plynoucí z požadavků na zpracování informace – pozornost,
paměť, myšlení, rozhodování, a zátěž emocionální, též uváděnou jako „psychosociální stres“.
Při zátěži se psychologické procesy aktivují podle prožívání dané situace a stavu organismu daného jedince. Základem prožívání zátěže je percepce, čili vlastní vnímání, cítění
a hodnocení situace. Je tedy zřejmé, že působení stejných vlivů nevyvolává u každého jedince stejnou odezvu (2). Obecnou odezvou na nadlimitní zátěž ať fyzickou či psychickou je
stav organismu, který můžeme označit jako stres. Stres je výsledkem interakce mezi určitým tlakem působícím na člověka
a schopností organismu tomuto tlaku odolat. Nadměrné požadavky, které jsou kladeny na naše tělesné a psychické rezervy,
můžeme označit jako stresory a odpověď jedince na ně jako
stresové reakce. Stresem není pouze reakce na přímé ohrožení, ale i očekávání ohrožení a s tím spojená úzkost, napětí
a strach. Při stresu se uplatňují obranné a kompenzační mechanismy, které umožní organismu se s ním vyrovnat.
Za mozkové centrum stresu je považován hypotalamus. Jako hlavní stresový hormon těla je uváděn adrenokortikotropní hormon (ACTH), dalšími stresovými hormony jsou adrenalin, noradrenalin, kortizon (3). Obranné reakce jsou náročné
na energii. Vyčerpávají rezervy organismu a vyžadují následný
odpočinek pro regeneraci a pro doplnění energetických zásob.
Určitá míra stresu je pro člověka užitečná. Pozitivní, krátkodobá zátěž může působit jako motivační prvek a stimulovat
jedince k vyšším a lepším výkonům. Tento druh stresu je popsán jako eustres (4).
Opakem je nadměrná, dlouhodobá či opakovaná a kumulovaná zátěž, která může vyvolat onemocnění, jehož projevy mohou výrazně omezit či ukončit profesní kariéru jedince.
Tento typ stresu je označován jako negativní stres či distres (5).
Ze studií vyplývá, že 50 – 60 % všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu při práci a psychosociálním rizikům.
Po muskuloskeletálních poruchách se jedná o druhý, v Evropě
nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací (6).
Příznaky a projevy stresu jsou fyzické a psychické. Setkáváme se s projevy, jakými jsou bušení srdce, pocit nedostat-

ku dechu, pocení a jiné kožní projevy, nechutenství či naopak přejídání, žaludeční obtíže, bolesti hlavy. Jedinec pociťuje únavu a vyčerpání, špatně se soustředí, je podrážděný až
agresivní, ztrácí koncentraci, činí ukvapené závěry, není schopen přijmout jednoznačné rozhodnutí a chybuje. Opakované
chyby vedou ke ztrátě sebedůvěry a ztrátě motivace. Následuje úzkost nebo deprese a únik od vzniklé situace. Řešením se
pro mnohé jedince stávají cigarety, alkohol či jiné návykové
látky. Celý stav může vyústit v syndrom vyhoření. Z výsledků
mnoha studií vyplývá, že stres zvyšuje také napětí svalů a může negativně ovlivnit výskyt a intenzitu bolestí svalů zatížených pracovním výkonem, a to zejména v oblasti krku, ramen
a horních končetin. Rovněž je uváděna souvislost mezi stresovou zátěží organismu a vznikem civilizačních chorob (7, 8).
Při každodenní práci zubního lékaře se nelze vyhnout různému stupni psychické zátěže senzorické, mentální i emocionální. Záleží na pracovním prostředí, skladbě výkonů, skladbě
pacientů a momentálním „naladění“ členů celého pracovního
týmu v dané situaci.
Psychická senzorická zátěž zubního lékaře pramení zejména z každodenního namáhání zraku při práci v dutině ústní a častého střídání pohledu do úst a mimo ústa. Velmi nebezpečná je práce s polymerační lampou bez ochrany očí
ochrannými filtračními brýlemi. Oči lékaře zatěžuje i práce
s počítačem, který většina lékařů používá nejen při výkonu
povolání, ale hojně i při mimopracovní činnosti.
Opakovaně, nárazově i nadměrně, je zatěžován také sluchový aparát lékaře, zejména pokud lékař pracuje v ordinaci
s více zubními soupravami nebo je v místnosti umístěn další
hlučný přístroj (autokláv, sterilizátor, výkonná savka). V hraničně vysokých tóninách pracují i tzv. ultrazvukové přístroje
používané nejčastěji k odstraňování zubního kamene.
Psychiku při práci rovněž ovlivňuje osvětlení a teplota
ovzduší v místnosti a pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
Psychická mentální zátěž vyplývá z odborné náročnosti práce, která je dána pestrostí samotného oboru zubního lékařství.
Jednotlivé léčebné úkony jsou vzájemně propojené a navíc
obsahují i technickou, často náročnou část provedení. Zubní lékař pracuje denně v intimní komunikační zóně pacienta,
ve velmi malém, ohraničeném a mnohdy obtížně dostupném
pracovním poli. Vyšetření, ale zejména ošetření v dutině ústní
vyžaduje po celou dobu plnou koncentraci. Naprostá většina
ošetření je více či méně invazivní s použitím malých ostrých
instrumentů. Velkou opatrnost a dokonalou souhru s asistencí
vyžaduje i manipulace s materiály tuhnoucími v dutině ústní pacienta. Neopatrné zacházení či nečekaný pohyb pacienta může být příčinou poranění, vdechnutí či polknutí částeček materiálu i drobných preparačních nástrojů. Maximální
koncentrace a opatrnosti je třeba při ošetřování dětí, zejména
předškolního věku.
Zhotovení většiny výrobků v zubním lékařství vyžaduje spolupráci se zubní laboratoří. Lékař tak nese podíl odpovědnosti
za práci, kterou sám neprovádí. Významnou úlohu zde hraje
i finanční spoluúčast ze strany pacienta a možné komunikační
problémy s tímto spojené.
Psychická emocionální zátěž plyne mimo jiné i z faktu, že
mnohé výkony mají více alternativ, které se liší jak časovou
náročností, typem použitých materiálů a technologií, tak i finanční spoluúčastí pacienta. Snaha lékaře poskytovat služby
kvalitní, za použití moderních technologií a materiálů, naráží
mnohdy na neochotu pacienta k finanční spoluúčasti. Řemeslné prvky práce zubního lékaře vyžadují pro kvalitní výsledek
čas, přesnost a vhodné materiály. Každý ústupek či kompromis
v procesu zhotovení může být v budoucnu provázen selháním
výrobku, nespokojeností pacienta a může vyvolat emotiv ní
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Příloha 1: Kompenzační cvičení pro zubní lékaře

Ramena

Zápěstí

Záda

reakce a výčitky z obou stran. Zákonem deklarovaný, médii
podporovaný a v myslích mnohých pacientů dosud zakotvený
nárok na bezplatnou zdravotní péči je proto častým zdrojem
emotivně podbarvených diskusí, které lékaře psychicky vyčerpávají a ubírají mu sílu a čas potřebný k léčení.
Emoce hrají svoji roli i při ošetřování zdravotně kompromitovaných nebo sociálně slabších pacientů. Lékař je mnohdy
postaven před situaci řešit nároky pacienta či jeho doprovodu
na léčbu, jimž nelze vyhovět buď z procesních, nebo finančních důvodů.
Při ošetření zdravotně kompromitovaných pacientů a dětí
pracuje zubní lékař navíc pod stálým „dohledem“ rodičů či jiných členů doprovodu ošetřovaného a musí být schopen adekvátní komunikace s pacientem, doprovodem i s dalšími členy ošetřovatelského týmu. To vše často znamená prodloužení
doby ošetření a narůstající časovou tíseň, která může rozvrátit celodenní pracovní harmonogram a vyvolat další stresovou
situaci.
V protikladu k časové náročnosti ošetření stojí ekonomická
odpovědnost zubního lékaře za chod jeho praxe. V mentální
i emotivní složce psychické zátěže hraje významnou roli také starost a odpovědnost za zaměstnance a komunikace s nimi. Zubní lékař je do velké míry závislý na těsné spolupráci
s asistencí v ordinaci, s recepční v čekárně, se zubní laboratoří a dentální hygienistkou. Selhání kteréhokoli článku tohoto
řetězce může vyvolat nové stresové situace. Obdobným zdrojem stresových situací je v zubním lékařství i selhání technického vybavení v ordinaci, přerušení dodávek elektrického
proudu, selhání počítačů apod. Lékař se musí v těchto případech, pokud je vlastníkem zdravotnického zařízení, vyrovnat
nejen s problémem přeobjednání pacientů, ale musí zajistit
i vyřešení technického či personálního problému.
Neúměrnou zátěží a zdrojem stresu je pro zubního lékaře
mnohdy také administrativa spojená se vznikem, provozováním i ukončením chodu zubní praxe. Lékař – provozovatel
zubní praxe je zatěžován administrativními požadavky veřejné správy, zdravotních pojišťoven a kontrolních orgánů všech
úrovní. Značný podíl na stresových situacích nese řešení více
či méně oprávněných stížností pacientů, které se stále častěji
opírají – pod taktovkou právníků – o „nadzákonnou“ normu
zvanou práva pacienta.
Podíl psychické a fyzické zátěže při rozvoji stresových situací se také mění s věkem a délkou profesního života.
V začátku profesní kariéry pracuje převážná část zubních
lékařů v pozici zaměstnance a pracovní stres může přicházet
z nového pocitu plné odpovědnosti za odbornost poskytované péče, z hledání své vlastní profesní pozice a odborné profilace. Mohou jej stresovat první konflikty s pacienty a první
nezdary, které mohou vést až k pochybnostem o vhodné volbě svého povolání. Dalším stresujícím faktorem může být názorový nesoulad zaměstnance se zaměstnavatelem. Zatěžující
je někdy i skloubení profesního zatížení s osobním, rodinným
a společenským životem.
Střední generace zubních lékařů pracuje již ve stabilizovaných podmínkách ve většině případů jako provozovatelé zdravotnických zařízení. Zde je dalším zdrojem stresových situací
(kromě již popsaného) i značný podíl starostí a zodpovědnosti za zaměstnance, právní a ekonomická odpovědnost lékaře
vůči svému podniku i rodině, udržení konkurenceschopnosti,
rozhodování o inovacích a změnách v odborné náplni vlastního zdravotnického zařízení. Může hrozit nebezpečí přetěžování lékaře tzv. terorem příležitostí – lékař mnohdy není schopen potlačit nutkání uchopit další příležitosti, nedokáže odmítnout další pacienty, nedokáže odmítnout nabízené příležitosti investic a rozšíření zdravotnického zařízení, nedokáže
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odmítnout příležitost společensky se angažovat, přičemž však
nedokáže kriticky porovnat své představy s reálnými možnostmi, zapomíná vytvářet rezervy a nepomýšlí na možné krizové situace.
K dlouhodobému stresu mohou přispět i nepříznivé situace v osobním životě. Negativní roli mohou sehrát i počínající
zdravotní problémy.
Starší generace lékařů pomýšlející na ukončení profesní kariéry je již méně stresována z konfliktů s pacienty a z profesních nezdarů, protože je vybavena mnohaletými zkušenostmi,
„profesní moudrostí“ a odhadem situace. Naopak narůstá podíl fyzické únavy, projevují se ve větší míře zdravotní problémy
v souvislosti s věkem i s výkonem povolání a klesá adaptace
organismu. Stresující jsou pro mnohé starší lékaře nové informační technologie a způsoby komunikace, narůstající administrativa a kontroly ze strany veřejné správy, hygieny apod.
Starší lékaři přemýšlejí nad ekonomickým zajištěním sebe
a své rodiny po odchodu do důchodu a zatěžuje je i myšlenka
odprodeje praxe a starost o osud svých dlouholetých pacientů. Stresuje je i představa způsobu života bez pravidelné práce.
Souhrn nejčastějších faktorů a situací, které mohou
u zubního lékaře přispět k rozvoji stresové reakce,
je následující:
•• Práce pod časovým tlakem.
•• Odpovědnost za odbornost provedené práce.
•• Řešení situací kompromisy.
•• Náročnost na komunikační dovednosti.
•• Nepřiměřená odezva pacienta.
•• Přímý a velmi blízký kontakt s pacientem.
•• Převaha intervenčních výkonů.
•• Náročnost na manuální zručnost a přesnost.
•• Náročnost na představivost a estetiku.
•• Snaha obstát v konkurenčním prostředí.
•• Odpovědnost za finanční stránku vedení zubní praxe.
•• Odpovědnost za podřízené pracovníky či zaměstnance.
Stres lze řešit pouze snahou o odstranění jeho příčin. Zvládání stresu je ovlivněno mnoha faktory. Důležitou roli hraje
osobní charakteristika jedince, předchozí zkušenost a dovednost stres zvládnout, sociální podpora okolí a socioekonomická situace, za které stres přichází.
Pro úspěšné vyrovnání se stresem mají předpoklady lidé
cílevědomí, s dobrými komunikačními dovednostmi, s dobrou fyzickou i duševní kondicí, schopností seberealizace, se
schopností adekvátně vnímat realitu, flexibilní, optimističtí se
smyslem pro humor a dostatečnou sebedůvěrou. Preventivním opatřením je především zajištění duševní pohody zubního lékaře v pracovním procesu i mimo něj. Důležitým prvkem nutným pro zvládání stresu je vytvoření vzájemné důvěry
uvnitř celého pracovního týmu a schopnost otevřeného řešení již vznikajících problémů. Je třeba zabránit kumulativnímu
působení negativních faktorů pracovního procesu, a to využitím zásad organizační ergonomie přizpůsobené jednotlivým
druhům povolání.

Organizační ergonomie
Organizační ergonomie obecně patří mezi základní oblasti ergonomie. Při výkonu povolání zubního lékaře napomáhá
řízení každodenní práce v zubní ordinaci, stanovuje pravidla
pro celodenní pracovní režim, doporučuje zásady práce v týmu, zohledňuje skladbu pracovních výkonů s ohledem na zatížení organismu lékaře, navrhuje režim odpočinku, způsoby
relaxace včetně cvičení typu „chairside stretching“ a napomáhá výběru vhodné doplňkové pohybové aktivity lékaře mimo
pracovní proces (9).

Při koncipování pracovního režimu v zubní ordinaci je třeba přesně vymezit kompetence a odpovědnost jednotlivých
členů pracovního týmu. Celodenní pracovní režim by měl odpovídat skladbou náročných a méně náročných výkonů pravidlům cirkadiálního biorytmu, což je periodické kolísání
aktivity a bdělosti během 24 hodin. Přesné ohraničení maximální aktivity může být částečně ovlivněno individualitou
jedince a typem (skřivan, sova), ale obecně lze říci, že největší výkonnost a bdělost lze předpokládat od 7 do 13 hod.,
poté nastává snížení výkonnosti až do 16. hodiny odpolední
(10). Den ní spektrum výkonů plánovaných v zubní ordinaci
by měla od povědná osoba (sestra, recepční) koncipovat při
objednávání pacientů s maximálním ohledem na zatížení jednotlivých svalových skupin ošetřujícího a na přetěžování zraku. Dle možností je vhodné střídat během dne ošetření v dolní
i horní čelisti, nekumulovat ošetření s použitím polymerační
lampy, výkony vyžadující přesnost a koncentraci neodkládat
na odpolední hodiny a naopak neplýtvat „výkonným obdobím“ na ošetření méně zatěžující. Plánované ošetření jednoho
pacienta by nemělo přesahovat jednu hodinu.
Velmi důležitá je i forma a načasování delšího odpočinku
při plánované dovolené. Plánovaná dovolená by neměla být
únikem před nedokončenou prací či nevyřešeným problémem. Úzkost a obava ze situace po návratu z dovolené vytěsní velmi rychle její pozitivní stránky.
V mimopracovní činnosti lze doporučit pravidelný a dostatečný spánek, vyváženou stravu, dostatečný příjem tekutin
a pravidelnou pohybovou aktivitu alespoň 1x týdně, udržení přiměřené tělesné váhy. Fyzické cvičení zvyšuje svalovou
sílu, zlepšuje rychlost a koordinaci pohybů, flexibilitu šlach
a pojivové tkáně a snižuje riziko přetížení a degenerativních
změn pohybového aparátu (11). Cílené cvičení, zejména posílení svalových skupin v oblasti zad a posilování břišních svalů v kombinaci s relaxačními cvičeními typu „chairside“, tvoří
významnou složku prevence fyzické i psychické zátěže zubního lékaře. Avšak každý léčebný program cvičení by měl být
předem konzultován s odborníkem. Pro nácvik vlastního vnímání, sebekontroly a sebeovládání lze doporučit jógu, pilates a různé druhy meditace s nácvikem břišního dýchání. Pro
zubní lékaře se doporučuje i rychlá chůze se synchronním švihovým pohybem paží nebo s použitím holí (nordic walking)
2x týdně po dobu 30 min. Pro domácí cvičení se zubním lékařům doporučuje též cvičení s gymnastickým míčem (gym
ball), vhodné zejména k procvičování pozice pánve a posílení hlubokého zádového svalového systému. Pozitivně působí
i pravidelná masáž přetěžovaných svalů 1x za měsíc (9).
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Protahovací cvičení typu
„chairside stretching“
Tato cvičení jsou u zubních lékařů zaměřena na horní část m.
trapezius, m. levator scapulae, m. scalenus ant., m. pectoralis
major a minor, m. sternocleidomastoideus, m. iliopsoas, m. erector trunci. Účelem protahovacích cvičení je dynamický pohyb,
sloužící k natažení zkracovaných svalů a zvýšení průtoku krve ve
svalu postiženém ischemií z prolongované statické pozice (12).
Protahovací cvičení provádíme během pracovního dne po
každé hodině statické práce u zubního křesla. Každý protahovací cvik trvá 20 sec., což odpovídá přibližně 2 dýchacím cyklům. Protahování svalů musí být jemné, plynulé, nebolestivé.
Při cvičení dýcháme hluboce a intenzitu protažení zvyšujeme s výdechem.
Během pracovní doby provádíme protažení té strany, která
je statickou pozicí při práci zatížena, mimo práci provádíme
protažení svalů oboustranně.
K cvičení využíváme volného času mezi pacienty, dobu potřebnou pro nástup lokální anestezie, při přípravě křesla asistentkou apod. Příklady kompenzačních, protahovacích cvičení typu „chairside stretching“ jsou znázorněny v obrazové příloze 1.
Relaxaci a rozvolnění svalových skupin je třeba naučit se
vnímat i mimo výkon povolání. Je též nutné naučit se kontrolovat svalový tonus, zejména m. trapezius, například při jízdě
autem, při sledování filmu, čtení knížky apod. V mimopracovních aktivitách je třeba dodržovat zásady správné postury těla, umísťovat pracovní pole do středu těla, vyhýbat se rotacím
a nadměrným elevacím paží.

Závěr
Cílem psychické a organizační ergonomie v zubním lékařství je přispět po celou profesní kariéru zubního lékaře k udržení duševní rovnováhy a zachování duševního zdraví.
Machač a Machačová (13) uvádějí pro zachování duševního
zdraví jako důležité tyto rysy a charakteristiky jedince:
•• sebeovládání,
•• vytyčování reálných cílů,
•• sebekontrolu, spontánnost, bezprostřednost,
•• schopnost účelně hospodařit s vlastními silami a šetřit
síly druhých,
•• schopnost těšit se ze života,
•• smysl pro humor.
Ergonomie v ordinaci zubního lékaře. Část I. – III.:
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PRVOUK P 37/09.
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Použitelné varianty logotypu

Stomatochirurgický seminář • Olomouc • 30. října 2015
Clarion Congress Hotel

Management měkkých tkání
(mukogingivální chirurgie a plastická chirurgie u implantátů)
• Zásady mikrochirurgie Microsurgical principles
• Odběr autogenních štěpů měkkých tkání Soft tissue autograft harvesting
• Ověřené a neověřené postupy v plastické chirurgii parodontu
Learned and unlearned concepts in plastic periodontal surgery
(„what we learned in plastic periodontal surgery“)
• Měkká tkáň v okolí implantátu
(využití znalostí a zkušeností z mukogingivální chirurgie)
Peri-implant soft tissue management
(„transfer of what we learned in plastic periodontal surgery to implant dentistry“)
8.00 – 9.00 registrace
9.00 – 17.00 odborný program

Přednáška proběhne v anglickém jazyce a bude
simultánně tlumočena do češtiny.

Lék proti bolesti
a zánětu v dutině
ústní a v krku
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Dr. OttO Zuhr

Cena:
do 31. 8. 2015:
od 1. 9. 2015:

U této varianty logotypu je zmenšen
grafický prvek (sklapel s kolečkem)
z optického hlediska !!!!!!!

4500,- Kč
5500,- Kč

Akce bude zařazena
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malé ilustrované repetitorium

Dentoalveolární chirurgie
Jiří Genčur
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

TEST 6

Obr. 1: Ortopantomogram zhotovený před zahájením ortodontické terapie.

Na Stomatologickou kliniku LF UK
a FN v Plzni byl ošetřujícím ortodontistou doporučen 16letý chlapec pro náhodný nález na ortopantomogramu.
Chlapec byl subjektivně bez obtíží, celkově zdravý, bez chronické medikace. Alergická anamnéza byla negativní
a ostatní anamnéza byla nevýznamná.
Při klinickém vyšetření jsme extraorálně zjistili fyziologický nález. Otevírání úst nebylo omezené, v dutině ústní bylo patrné mírné rozšíření alveolu
dolní čelisti v oblasti zubů 35 až 36.
Chrup byl stálý kompletní, zuby měly
pozitivní vitální reakci, poklepově byly nebolestivé a byly bez známek viklavosti (obr. 1). Doplnili jsme CBCT
150 x 150 mm (obr. 2).

Otázky:
1. Jaká je diferenciální
diagnóza takto
vypadající léze?
2. O jakou diagnózu se
nejpravděpodobněji
jedná?
3. Jaká je terapie?

Obr. 2: CBCT axiální řez. V oblasti těla dolní
čelisti patrné projasnění.
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TEST 6 – řešení
Ad 1: Diferenciálně diagnosticky bychom mohli zvažovat léze zánětlivé,
vývojové i nádorové etiologie. Onemocněními podobného klinického
a rentgenového vzhledu jsou odontogenní cysty, benigní i maligní tumory
(např. ameloblastom, odontogenní myxom), fibro-oseální léze, centrální obrovskobuněčný tumor (aneurysmatická kostní cysta), solitární kostní cysta,
vaskulární malformace a jiná vzácnější
onemocnění (1, 2).
Ad 2: Dle zobrazovacího a klinického vyšetření (obr. 3) je možné vyloučit tumorózní a zánětlivé léze. Ty obvykle způsobující resorpci kořenů zubů a kompakty čelistí, dislokaci zubů
a mandibulárního kanálu. Definitivní
diagnózu je ovšem možné určit až na
základě histologického vyšetření (1).
V našem případě se jedná o solitární
kostní cystu (synonyma: pseudocysta,
traumatická kostní cysta, hemoragická
kostní cysta, jednokomorová kostní cysta, idiopatická kostní dutina).
Solitární kostní cysta (SKC) je intraoseální defekt bez epitelové výstelky, který je většinou bez výplně, nebo může
obsahovat serózní či sangvinolentní tekutinu (3, 4).
SKC postihuje téměř všechny kosti těla (1, 3, 4). V orofaciální oblasti bývá
di agnostikována mezi 10. a 20. rokem
života a predilekčním místem bývá molárová část mandibuly (2, 4). Nad 40 let
věku je extrémně vzácná (2, 3).
Etiologie SKC není dosud plně objasněna. Prvním možným vysvětlením je
vznik na základě traumatu. Dochází při

něm k intramedulárnímu krvácení a následnému selhání organizace koagula (3,
4). Podstatou toho je nepřítomnost reaktivní fibrózní pojivové tkáně v hematopoetické dřeni kostí (1). Rozpadem krevní sraženiny vzniká dutina s hyperosmolárním obsahem, kdy zvýšený osmotický
tlak vede k nasávání tekutin z okolních
tkání a růstu léze (3). Proti této teorii
však mluví nízká incidence SKC u pacientů s častějším výskytem poranění v obličejovém skeletu (např. boxeři) (2). Dle
některých autorů může být příčinou porušená venózní drenáž, ischemická nekróza dřeně nebo alterace kostního metabolismu vedoucí k osteolýze. Nejpravděpodobněji se jedná o poruchu remodelace trámčité kosti ve věku adolescence, související s biochemickými a hormonálními změnami v tomto období (2).
SKC obvykle nečiní klinické obtíže (2,
3, 4). Nález v dutině ústní bývá fyzi ologický, dentice vitální, bez dislokace
a viklavosti (2, 3). Sporadicky se objevuje zduření, bolest, eventuálně par estezie
v oblasti n. mandibularis (2, 3).
Radiologicky se SKC zobrazuje jako
projasnění velikosti až 10 cm s jasně definovaným okrajem (obr. 3) (4). Jeví se
jako jednokomorová léze obklopující
kořeny zubů (1, 2). Většinou nezpůsobuje resorpci kořenů, dislokaci zubů ani
mandibulárního kanálu a resorpci kortikální kosti. Pouze někdy můžeme zastihnout mírnou buko-lingvální expanzi
čelisti se ztenčením kompakty (2, 3).
Peroperační nález prázdné nebo tekutinou vyplněné dutiny je pro SKC patognomický (2, 3, 4). Je tak jedinou lézí

čelistí, kde můžeme stanovit diagnózu
bez histologického vyšetření.
Ad 3: Nejvhodnějším postupem je
punkce dutiny stříkačkou s fyziologickým roztokem. Aplikací tekutiny a následnou aspirací vyloučíme přítomnost
vaskulární malformace a lze bezpečně
provést chirurgickou revizi dutiny (2).
K posouzení stavu defektu zhotovujeme s odstupem 6 až 12 měsíců kontrolní snímek (obr. 4).
Někteří autoři se kloní i k pouhé dispenzarizaci pacienta a předpokládají
možnost spontánní osifikace, která trvá
až 7 let (1, 3, 5).
Augmentace dutiny není doporučena, může způsobit opožděné hojení (2).
Summary
Dentoalveolar surgery
Test 6: Solitary bone cyst
The author presents a case of solitary bone cyst in a 16-year-old patient. It
is an nonepithelial lined fluid-filled or
empty lesion of the bone. The pathogenic mechanism is truly unknown. The
previous belief in a traumatic etiology
has no scientific basis. It seems more
likely that the solitary bone cyst represents a disturbance in the remodeling
of trabecular bone related to biochemical or hormonal changes during the
teen years. The treatment involves certain surgical procedures. The prognosis
for a simple bone cyst is generally good.
Genčur J. Dentoalveolární chirurgie.
Test 6: Solitární kostní cysta.
LKS, 2015, 25(6): 135 – 137

Obr. 3: CBCT axiální řez s rekonstrukcí mandibuly vlevo. Zachyceno projasnění dolní čelisti (červená šipka),
výstup n. mentalis a průběh mandibulárního kanálu (zelená šipka).
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Obr. 4: Kontrolní ortopantomogram půl roku po revizi. Defekt téměř plně osifikován. V horní čelisti zobrazen fixní ortodontický aparát.
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reklamní prezentace

LÉKAŘ LÉKAŘŮM: BMW nemusí znamenat nedostupný luxus

„BMW nemusí znamenat nedostupný luxus, naší snahou je udělat značku BMW dostupnou lékařům, zaslouží si to…“
říká MUDr. Miloš Vránek, obchodní ředitel firmy Renocar.

Rodinná firma Renocar je
neodmyslitelně spojená se značkou
BMW. V tomto roce slaví 25 let
od svého vzniku a je v nejlepší
formě. Na důvod spolupráce
společnosti Renocar s lékaři se ptáme
obchodního ředitele MUDr. Miloše
Vránka, který před dvanácti lety
odložil bílý plášť, aby po otci převzal
obchodní divizi rodinné firmy.
„Před léty, kdy jsem se setkával s kolegy lékaři v zahraničí, jsem vnímal velký kontrast mezi jejich životní úrovní
a životní úrovní lékařů v Česku. S tím
byl spojený i výběr značky automobilu. Ve Francii či Německu lékař parkoval před klinikou svým BMW nebo třeba volvem. Kolegové u nás jezdili škodovkami nebo v lepším případě ojetými volkswageny. Na západ od našich
hranic značka symbolizuje společenský
status. A já byl již tehdy přesvědčen, že
přijde doba, kdy se situace i v našem
zdravotnictví začne měnit a česká inteligence bude moci zaujmout místo, které jí právem náleží. Nyní se na pozici
obchodního ředitele naší rodinné firmy
zasazuji o to, abych značku BMW přiblížil svým kolegům lékařům.
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Lékařům poskytneme v Renocaru individuální přístup při výběru správného
modelu, balíček servisních služeb na 5 let
zdarma, speciální cenové zvýhodnění
a navíc prodlouženou záruku. Kontaktujte mne na e-mailu: lekarum@renocar.cz.“

RENOCAR MÁ BMW V KRVI
Salony firmy najdete v Praze i v Brně
a vybírat můžete z více než 200 nových
vozů připravených k okamžitému odběru. Argumentem je i na míru šité financování formou úvěru či operativního leasingu, který je firma schopna pro své
klienty nabízet i s nulovou akontací.
„Například u novinky v podobě praktického modelu BMW 2 Active Tou-

rer přicházíme s atraktivní nabídkou financování bez nutnosti počáteční platby. Ano, v případě operativního leasingu nemusíte spořit na akontaci a navíc
v měsíční splátce 8711 Kč včetně DPH
jsou zahrnuty všechny vedlejší výdaje
včetně povinného servisu a pojištění,“
zmiňuje obchodní ředitel.
A co je důležité? V Renocaru mají
skvělý tým lidí, kteří si uvědomují, že
značka BMW není jen o skvělých vozech, ale zejména o přístupu k zákazníkovi. I proto se v Renocaru drží následujícího: „Chceme být pro své zákazníky
průvodci na cestě ke skvělým vozům.
Děláme vše pro to, aby se mohli spolehnout na nás i na své auto.“
Renocar
Kontakty:
Renocar Praha
Lipová 280, Praha-Čestlice (D1, EXIT 8),
tel.: 261 393 600
Renocar Brno
Řípská 5C, Brno-Slatina (D1, EXIT 201)
tel.: 548 141 548
e-mail: lekarum@renocar.cz
otevřeno 7 dní v týdnu

Ortodontická deska z černého kaučuku
s mosazným bodovým šroubem
a retenčními jednoramennými sponami
ze zlata, práce Wilhelma Richtera
(1853 – 1932) z Wurzenu (kolem r. 1890).

Patrová deska z černého kaučuku
s mezerníkem v místě 16. Labiální
oblouk a ligatury k pohybu zubů. Báze je
modelovaná s předkusným valem. Taktéž
práce W. Richtera (kolem r. 1890).

Sada expanzních šroubů tří různých
délek od francouzského výrobce
(2. dekáda 20. stol.).

historie

KDYŽ SE ŘEKNE ROVNÁTKA
Ortodoncii a krátkému přehledu
jejích dějin jsme se věnovali už
v loňském únorovém čísle LKS.
Připomeňme tedy, že již před
čtyřmi a půl tisíciletím se objevila
první ortodontická práce ze zlatých
drátků a že celou dobu vývoje
stomatologie provázejí nejen pokusy
léčit bolesti zubů a zubní kaz, ale
stejně tak se setkáváme se snahou
zuby „rovnat“. Především z důvodů
estetických.
Dnes už zlidovělý pojem „rovnátka“
zdaleka nevystihuje rozsah samostatného oboru s průniky do ORL, logopedie,
fyzioterapie, osteopatie, čelistní a estetické chirurgie, hygieny a snad i psychiatrie a psychologie. Mimochodem – zatímco v angličtině zažitý mnohovýznamový výraz „braces“ (gentlemani vědí,
že toto slovo znamená také např. kšandy čili šle...) pojímá do své lexikální rodiny taková slova jako „svorky“ nebo
„spony“, němčina „jde rovnou na věc“.
Svým pojmem „Richtmaschine“ nás nenechává na pochybách, oč jde.
V časopise Quintessenz Zahntechnik
popisuje Hans Joachim Hantsche: „Stará škola se snažila narovnávat nesprávně stojící zuby v aktivním stadiu zubní
regulace velkými mechanickými silami
během krátké doby do správné polohy. Toto období bylo zahájeno Fauchardem.“

Co tedy vykonal předchůdce ortodontistů a stomatochirurgů Pierre Fauchard (asi 1677 – 1678 až 1761)? Fauchard používal už v r. 1728 na chorobně se viklající, nebo také násilně
„narovnané“ zuby, vestibulární oblouky ze zlata nebo stříbra. Kovový pásek
byl proděrovaný a připevněný ligaturami. Další ligatury přitahovaly mimostojící zuby. Hlavním úkolem této aparatury bylo rozšiřování zubního oblouku
a „narovnání“ zubů.
Jak je dále v německém překladu
(z r. 1733) francouzského originálu uváděno, u pacientů v pokročilejším věku postupy vyžadují hodně času. Tuto „nudnou, několikaměsíční dobu“
lze zkrátit šikovným použitím pelikánu
a rovných kleští. Během okamžiku se
docílí toho, co jinak nitěmi a destičkami
představuje plýtvání časem. Fauchard
dále popisuje použití „nacpávátek“ do
patra na zlepšení defektních stavů.
Podívejme se tedy v dnešním historickém exkursu do ortodoncie právě na
„klasické“, průkopnické práce z tohoto
oboru, některé starší více než sto let.

Fixní expanzní ortodontický aparát pro
horní čelist. Z mosazného plechu jsou
ražené redukované korunky s bukálními
kanylami a s přiletovaným patrovým
šroubem. Aparát byl nacementovaný na
přirozené zuby. Předchůdce dnešního
expanzního aparátu s Hyrax šroubem.
Práce W. Richtera (90. léta 19. stol.).

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Konstrukční schéma funkčního
bimaxilárního aparátu dle prof. dr. Hanse
Petera Bimlera (Wiesbaden, 1955).

Zřejmě poslední patrová deska
vyrobená z kaučuku (expanzní patrová
deska s centrálním šroubem a šípovými
sponami). Autor Rudi Winkelmann
z Wittenbergu (r. 1952).

Patrová deska z pryskyřice s centrálním
expanzním šroubem, šípovými sponami,
labiálním obloukem a protruzní pružinou na
postranní řezák (poslední třetina 20. stol.).
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Pro více
ce informací nás kontaktujte:

www.krbec.cz, info@krbec.cz
telefon: +420 377 22 33 80
mobil: +420 777 22 33 80
Zpracujeme Vám nezávazné cenové nabídky.

VYUŽITÍ LASERŮ V DENTOALVEOLÁRNÍ
CHIRURGII A V PARODONTOLOGII
V PÁTEK 2. 10. 2015
OD 13.00 HODIN
Asklepion – Klinika
a institut estetické
medicíny
Londýnská 39
120 00 Praha 2

Přednáší: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

WORKSHOP:
1/ Základy práce s výkonovými lasery
2/ Laserová bezpečnost ve stomatologické ordinaci
3/ Laserová chirurgie slizničních lézí - srovnání
s jinými modalitami
4/ Laser v parodontologii – chirurgie
chobotů i periimplantitid
Cena: 2 900 Kč
Platbu zašlete na č. účtu 107-6375050247/0100,
var. symbol 02102015 a konstatní symbol: 0308

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

„Vím, že to bude těžké, ale zkuste alespoň dvě hodiny nekousat…“

blahopřejeme
zzMUDr. Božena Tichá, CSc.
slaví v červnu 90. narozeniny.
Patřila k významným představitelům
klinické stomatologie, přes dvacet let
pracovala jako vedoucí oddělení ortodoncie II. stomatologické kliniky LF MU
v Brně. Od r. 1997 je nositelkou komorového čestného titulu Osobnost české
stomatologie. Jubilantce upřímně blahopřeje ČSK.
zzMUDr. Milan Šelle
slaví v červnu 80. narozeniny.
Po řadu let pracoval jako obvodní stomatolog a poté vedl stomatologické oddělení polikliniky v Lipníku nad Bečvou, kde v r. 1993 založil vlastní soukromou ambulanci. Od r. 2009 je nositelem komorového čestného titulu
Osobnost české stomatologie. Jubilantovi upřímně blahopřeje ČSK.
zzMUDr. Michal Niepřej
slaví v červnu 75. narozeniny.
Působil jako odborný asistent na Stomatologické klinice LF UK v Plzni, poté
jako primář stomatologického oddělení v Táboře a do r. 2001 jako soukromý
stomatochirurg. Od r. 2009 je nositelem
komorového čestného titulu Osobnost
české stomatologie. Jubilantovi upřímně blahopřeje ČSK.
zzMUDr. Renata Tietzová
slaví v červnu 70. narozeniny.
Stále pracuje s plným nasazením v oboru dentoalveolární chirurgie. Upřímně
blahopřeje OSK Most.

zzMUDr. Jiří Doležal
slaví v červnu 60. narozeniny.
Je předsedou OSK Příbram a členem
sněmu ČSK. Působil také v představenstvu ČSK a vykonával funkci hospodáře Komory. K životnímu jubileu upřímně
blahopřeje ČSK.
Hodně zdraví a životního elánu
do dalších let přejí kolegyně
a kolegové z Olšanské 7 a OSK
Praha 3 těmto červnovým
jubilantům:
zzMUDr. Marie Vopatová
slaví významné životní jubileum.
zzMUDr. Magdaléna Sedláčková
slaví 70. narozeniny.
zzMUDr. Luboš Stibral
slaví 70. narozeniny.
Kolegové z OSK Ústí nad Labem
přejí do dalších let hlavně zdraví,
spokojenost a optimismus těmto
červnovým jubilantkám:
zzMUDr. Marie Kuncová
slaví 60. narozeniny.
zzMUDr. Věra Nováková
slaví 65. narozeniny.
OSK Brno přeje hodně zdraví
a životního elánu svým členům,
kteří v červnu slaví významné
životní jubileum:
zzMUDr. Marie Nehybová
zzMUDr. Danka Jurisová
zzMUDr. Libor Adamčík
zzMUDr. Milan Berka
zzMUDr. Jana Slabá

média a my
Před květnovým jednáním sněmu
byly sdělovací prostředky seznámeny
s Otevřeným dopisem členů ČSK
(viz str. 119).
Jeho obsah zaujal média natolik, že již
14. 5. oslovil prezidenta Komory ČRo Radiožurnál a rozhovor zařadil do hlavního
večerního zpravodajství. Bezprostředně
reagovala i ČT 24 a ve večerních hodinách
odvysílala rozhovor, v němž zazněly argumenty ČSK a MZ ČR v telefonickém rozhovoru s MUDr. Pavlem Chrzem a náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní
pojištění MUDr. Tomem Philippem, Ph.D.,
MBA. FTV Prima přijela natočit živý rozhovor s MUDr. Pavlem Chrzem a MU Dr.
Taťánou Vrbkovou, členkou představenstva
ČSK, do Mikulova a zařadila jej 15. 5. do
večerních celostátních zpráv.
zzČTK (14. 5.) Zubaři chtějí, aby si lidé
platili obyčejné plomby
V otevřeném dopise dnes prezident ČSK
Pavel Chrz požádal politiky, aby veřejnosti
sdělili, že za zubní péči budou muset pacienti platit více peněz. Požadavek na vynětí plomb z veřejného zdravotního pojištění
opakují zubaři neúspěšně již dlouhou dobu. Podle Chrze zubaři už nemohou být nuceni odvádět náročnou práci v odpovídající
kvalitě za cenu, která často představuje zlomek skutečné hodnoty výkonu.
zzČRo Radiožurnál (14. 5.) Politici
by se měli zabývat neutěšenou
situací stomatologů
Lidé by se měli dozvědět podle dnes uveřejněné výzvy ČSK, že je nutné, aby platili za tento typ péče více ze svého. Začít by
se mělo, jak navrhuje vedení komory, tím,
že si pacienti sami uhradí obyčejné amalgámové plomby. Zhruba 1,5 miliardy, kterou
pojišťovny ročně vydají na tento účel, by
prý bylo možné využít například na prevenci zubního kazu. Nyní vydají ordinace na
každou klasickou plombu asi 450 Kč a pojišťovny podle údajů zubařů proplácí zhruba polovinu této částky.
zzČT 24 (14. 5.) Obyčejné plomby
už jen za vlastní?
Odkaz do archivu zpráv:
http://www.ceskatelevize. cz/
ivysilani/10101491767-studio- ct24/
215411058030514/)
zzFTV Prima (15. 5.) Budeme si platit
amalgámové plomby?
Taťána Vrbková, zubařka: Doba je taková, že naše režijní náklady neustále narůstají, ale nejsou akceptovány, a my se musíme nějakým způsobem do té ceny dostat,
tak se snažíme buď pracovat déle, nebo se
snažíme pracovat kratší dobu, ale to je potom na úkor kvality, a to nechceme. (Odkaz
do archivu zpráv:
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/
zpravy-ftv-prima-1552015)
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PRAŽSKý KONGReS ePA 2015 Se BLíŽí
Jak jsme již informovali v březnovém LKS, Praha bude hostit velkou mezinárodní
událost. Ve dnech 3. – 5. září 2015 se v pražském Kongresovém centru U Hájků
spojeném s hotely Grandior a elephant koná 39. výroční kongres evropské
protetické asociace (ePA). Pořadatelem je Česká společnost protetické
stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s ČSK. Hlavním tématem jsou Implantáty ruku
v ruce s klasickou protetikou.

Instanbul 2014. Interview
pro tureckou televizi
bezprostředně po předání
symbolu vedení EPA
odcházejícím prezidentem
prof. dr. Cetinem
Sevukem (vlevo) nové
prezidentce EPA doc.
MUDr. Haně Hubálkové,
Ph.D. (vpravo). Uprostřed
je prof. dr. Mutlu Ozcan,
čestná sekretářka EPA.

Na kongres se dosud přihlásilo více než
250 kolegů, kteří by zde rádi formou přednášek či posterů prezentovali své dosavadní zkušenosti a zamysleli se nad trendy
v oboru. Organizátoři rovněž oslovili významné odborníky z celého světa a do naší
metropole přijede přednášet celkem 25 pozvaných řečníků (invited/keynote speakers), a to 16 ze zahraničí a 9 tuzemských.
Nejvýznamnější přednášku (Oxford Lecture) přednese prof. T. J. Salinas z Mayo
Clinic, USA. Ve sdělení Implants and Conventional Prosthodontics: Friends or Enemies? pojedná o rekonstrukci chrupu klasickými náhradami i za podpory implantátů u mladých pacientů, seniorů i u chrupu s oslabeným parodontem. Zvláště se
zaměří na možnosti terapie v době, kdy
CAD/CAM technologie a nové keramické
materiály nabízejí širokou škálu druhů náhrad a způsobů ošetření.
Prof. C. de Baat z Holandska se v přednášce Prospects of Prosthodontics in the
Era of Oral Implants bude věnovat indikacím ošetření za podpory implantátů, zvláště u starších pacientů v souvislosti s jejich
celkovým zdravotním stavem či hendikepem. Prof. B. e. Pjetursson z Is landu pojedná o velmi aktuálním tématu současné
stomatologie: Is Evidence Based Treatment
Planning in Prosthetic Dentistry Realistic
or Only an Illusion? Jde o otevřenou otázku a autor na konkrétních případech doloží opodstatněnost tohoto přístupu k plánování protetického ošetření za podpory
implantátů.
Téma PROTeTIKA A MLADí PACIeNTI
bude náplní přednášek doc. R. Foltána
(Dental Implants in Orthognatic Surgery Patients), dr. I. Marka (Clinical Mana-
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gement of Multiple Agenesis-Demanding
Procedure to Goal) a dr. P. Kříže (Implant
Treatment in Young Patients) z ČR.
PROTeTIKA A SeNIOřI se jako hlavní
téma vyskytne v přednášce prof. J. Setze
z Německa Telescopic Dentures in Elderly Patients and Severely Reduced Dentitions. Autor seznámí s indikacemi a výhodami teleskopických systémů. Prof.
A. Walls ze Skotska se zaměří na Oral Health, Masticatory Efficiency and Prosthetic Treatment in Older Patients a pohovoří
také o vztahu mezi kvalitou chrupu u seniorů a stavem jejich nutrice.
Sekci IMPLANTáTy A KLASICKá PROTeTIKA vyplní svými přednáškami tito pozvaní řečníci: dr. J. Krug z ČR (Implants
in Frontal Area – Challenge for Longterm
Survival and Maximal Esthetics), prof.
N. West z Velké Británie (Implants and
Implant Retained Restorations – Friends
or Enemies) a J. Reeves z Velké Británie
s problematikou orální hygieny u dentálních implantátů (Implant Maintenance
and Soft Tissue Management: Critical Factors for Long-Term Success).
Téma MeZIOBOROVá SPOLUPRáCe
bude předmětem přednášek dr. A. Fonzara, významného parodontologa z Itálie
(The Prosthodontic Dilemma in Restoring
the Periodontally-Compromised Patient),
dále dr. S. Nayara z Kanady (Digital Reconstruction and Interdisciplinary Cooperation in Surgical Design and Simulation), z ČR doc. I. Dřízhala (Agressive Periodontitis and Orthodontic Treatment),
prof. A. Šimůnka (Complete Reconstruction of the Dentition Using Dental Implants) a dr. J. Kučery (Intrusion of Supraoccluded Molars with Temporary Ancho-

rage Devices Before a Prosthetic Reconstruction).
VýUKA PROTeTIKy: OBTíŽNá ČI SNADNá? je tématem přednášek významných
evropských pedagogů. Představí se prof.
T. Närhi z Finska (Challenges in Teaching
of Prosthodontics), dr. A. Knaus z Rakouska (The Undergraduate and Postgraduate Studies in the University Clinic of
Dentistry of Vienna), prof. N. Forna z Rumunska či dr. G. Papavasiliou z Řecka.
V sekci NOVé TReNDy V MATeRIáLeCH A TeCHNOLOGIíCH vystoupí tito
autoři: prof. I. Sailer ze Švýcarska (Digital
Technology – New Materials, New Possibilities, Unlimited Indications?), dr. A. Waning z Nizozemí (Integration of New Materials and Concepts in Interdisciplinary Implant Procedures), doc. R. Šmucler (Robotic Prosthodontics), dr. P. Barták (Just Screw it? Screw-retained versus
Cemented Reconstructions), oba z ČR,
a dr. P. Gehrke z Německa (Advantages of
CAD/CAM Customized Abutments).
Odbornou část programu uzavře přednáška významného českého egyptologa
prof. M. Vernera s názvem Czech Archaeological Explorations in Egypt and Sudan.
Součástí kongresu budou tři WORKSHOPy. Tyto hands-on kursy budou probíhat celé dopoledne ve čtvrtek 3. 9.
2015. Jeden je věnován využití ordinačních mikroskopů při protetické rekonstrukci chrupu a nabídne mimořádnou
příležitost pracovat se špičkovými přístroji
Zeiss. Pod vedením dr. D. Otta si přítomní nacvičí práci na fantomech a vyhodnocení její kvality za pomoci mikroskopu. Další workshop se zaměří na moderní
a účinné metody provádění ústní hygieny u chrupu s přítomnými dentálními implantáty. Fundované dentální hygienistky
seznámí s aktuálními poznatky a na modelech předvedou použití moderních pomůcek. Každý účastník tohoto kursu obdrží hodnotný dárek – přístroj Air Floss/Philips. Třetí hands-on kurs se bude věnovat
využití sklovláknových kompozit při rekonstrukci chrupu s dentálními implantáty. Dr. O. Dubec nejprve teoreticky seznámí s možnostmi moderních FRC materiálů a poté bude na modelech společně s účastníky kursu realizovat různé typy
ošetření a protetické rekonstrukce chrupu.
Každý účastník si s sebou odnese model
se vzorovými pracemi.
Vážení kolegové, nenechte si ujít tuto
velkou mezinárodní událost, kterou máte
na dosah! Přihlásit se můžete on-line na
www. epa2015.cz.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
prezidentka kongresu EPA 2015

odborné akce

ZIMNí SeTKáNí 2015 PříZNIVCů MIKROSKOPICKé STOMATOLOGIe
Od mikroskopické endodoncie, přes
implantologiii a managament zubní
praxe až na prosluněný lyžařský
svah. Takto se ProMikru, z. s.,
podařilo, jako ostatně každoročně,
zorganizovat vzdělávací akci
spojující sdílení profesionálních
zkušeností s příjemným společenským
podtextem a osobní či rodinnou
relaxací. Zimní setkání 2015 se
konalo v rakouském Nassfeldu. Na
dvacet špičkových zubních lékařů
jak formálně, tak neformálně
a velmi otevřeně diskutovalo po
čtyři dny a večery, aby naplnilo
svými profesními názory očekávání
organizátorů i všech zúčastněných.
Letošní téma Povedené a nepovedené
– kazuistiky dovolilo všem deseti přednášejícím nabít setkání spoustou zajímavých detailů nejen na téma mikroskopické stomatologie.
Dr. P. Kořínek otevřel přednáškové bloky problematikou mikroskopického přístupu při endodoncii, tzv. Ninja access,
který je pro mnohé z nás stále velkou výzvou. Z hlediska filozofie zachovat co nejvíce zdravých tvrdých zubních tkání pro
následné postendodontické ošetření byl
bez diskuse hodnocen kladně. Na druhé
straně Ninja access vyžaduje velkou míru zkušenosti s operačním mikroskopem
stejně jako znalostí anatomie dřeňové dutiny a z toho plynoucího vytvoření minimálního trepanačního otvoru. Tento minimalistický přístup nachází největší uplatnění asi u trepanací již zhotovených fixních protetických prací, zvláště těch celokeramických, jejichž pilíře vyžadují endodontické ošetření s minimálním poškozením okluze pláště korunky.
Dr. V. Fiala spolu s dr. J. Kaplanem prezentovali mimo jiné kontroverzní téma
presovaných lithium disilikátových můstků ve frontální oblasti chrupu. Oba přednášející odhalili své neúspěchy s touto
moderní protetickou technologií – prezentace se stala o to více zajímavou ve chvíli, kdy se jako oponent projevil dr. P. Kořínek se svou zatím stoprocentní úspěšností
jak s presovanými, tak frézovanými můstky z lithium disilikátu (více jak 10 můstků
zhotovených během posledních 4 let). Na
jeho stranu se také přidal dr. K. Beneš, který se se selháním těchto prací u svých pacientů zatím také nesetkal. Otazníky, proč
má někdo úspěch a někdo ne, zůstaly ale
nezodpovězené. Chyba preparace, indikace, práce zubního technika?

Přednáškové bloky v Nassfeldu otevřel
svojí kazuistikou MUDr. Petr Kořínek,
prezident asociace ProMikro.

Dr. P. Klimeš se pokusil rozpoutat diskusi na téma cyst v čelistní dutině v souvislosti s implantologickou léčbou – ve
své kazuistice prezentoval úspěšné odstranění cysty zároveň s otevřeným laterálním sinus liftem a okamžitou implantací.
Následovala prezentace dr. L. Vališe,
který kromě ukázky precizní mikroskopické endodoncie přítomné seznámil
s některými zajímavými postřehy z výstavy v Kolíně nad Rýnem.
Dr. K. Beneš pak otevřel téma protetického spojování zubů a implantátů. Tento
koncept není dnes valnou většinou implantologů a protetiků podporován. Na
druhé straně osobní zkušenost dr. Beneše je veskrze pozitivní, i když osobně tento koncept používá jen velmi sporadicky, a to hlavně v případech ekonomicky velmi kompromitovaných pacientů. Dalším tématem dr. Beneše pak bylo
ošetření HIV pozitivních pacientů z hlediska ochrany zdravotnického týmu. Počet HIV pozitivních pacientů stoupá,
stejně jako pacientů s jinými vysoce infekčními onemocněními. Ne vždy je sto-

matologický tým pacientem informován
a pravděpodobnost kontaktu s takovými
pacienty vzhledem k otevřenosti dnešního světa je a bude čím dál vyšší.
Dr. J. Kaplan ve svém sdělení přiblížil nejen jak to vypadalo na velmi nákladném kursu Digital smile design, ale
předvedl i aplikaci toho, co se na tomto
kursu naučil a jaká show také estetická stomatologie může nebo by měla pro
pacienta být.
Dr. J. Dražan prezentoval své schopnosti chirurga mimo jiné autotransplantací zubů, s níž má několikaleté pozitivní zkušenosti.
Dr. J. Špiller dovolil nahlédnout do
své „kuchařky“ podmíněně snímatelných protetických prací na implantátech, ukázal jak své úspěchy, tak i neúspěchy a jejich příčiny. Hlavně pak selhání dvoudílných implantátů s úzkým
průměrem (3 a méně milimetrů). Jako
výrazně spolehlivější řešení se po zkušenostech diskutujících implantologů
jevilo použití implantátů jednodílných.
Dr. J. Urbánek jako nový člen ProMikra představil svou privátní praxi.
Nakonec asi nikdo z posluchačů nezapomene na přednášku dr. L. Čechury. Jeho téma řízení a organizace větších
zubních praxí jasně ukázalo, jak se profesionalita vyplácí a hlavně jak je potřebná nejen v ústech pacienta. Jak je důležité (nejen) ve větších stomatologických
týmech mít zpracované manuály jednotlivých činností lidí v týmu, jak vše organizačně zvládat, jak delegovat nejen administrativní činnost, ale i odbornou náplň na střední zdravotnický tým. To vše
proto, aby se zubní lékař mohl maximálně soustředit na práci v ústech pacienta
a nevyhořel – moc brzo nebo vůbec.
Za ProMikro, z. s.,
MUDr. Kamil Beneš

Účastníci Zimního
setkání 2015 při
diskusi k přednášce
MUDr. Jana Špillera.
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Parodontologické dny ve Znojmě
Ve dnech 17. – 18. 4. 2015 se
ve Znojmě uskutečnilo tradiční
odborné setkání zubních lékařů
a parodontologů, pořádané Českou
parodontologickou společností (ČPS).
Odborný program uvedl předseda
ČPS doc. I. Dřízhal (Hradec Králové).
Doc. R. Slezák (Hradec Králové) představil prvního přednášejícího, doc.
S. Plíška z Kliniky infekčních nemocí
LF UK a FN Hradec Králové, který se ve
svém sdělení věnoval aktuálním problémům infektologie, postantibiotickými
kolitidami a ebolou. Zazněla řada překvapujících informací, například jaké
důsledky může mít zbytečné a neuvážené podávání antibiotik a že ani probi otika zdaleka nemají takový účinek,
jak je prezentováno.
Dále vystoupil dr. P. Windisch (Maďarsko) na téma postupná rekonstrukce lokalizovaných defektů. Posluchačům předestřel přehledný výčet metod
a technik rekonstrukce kostních defektů alveolu, z nichž zaujala například informace, že lze zvýšit výšku alveolu až
o 5 mm. Zajímává přednáška, avšak pro
náročnost některých technik ne vždy
aplikovatelná do denní praxe.
Odpolední blok zahájila doc. H. Hubálková (Praha). Ve svém sdělení poukázala na možná úskalí a komplikace při
protetické rehabilitaci seniorů. Pokračovali dr. M. Straka (Slovensko) s tématem

etiopatogeneze onemocnění parodontu
a dr. B. Slezáček s kazuistikami zaměřenými na slizniční onemocnění. Další slovenští kolegové dr. J. Ivančo a dr.
M. Kysel připravili přednášku k problematice neuralgie. Dr. M. Kania (Ostrava)
se zaměřil na implantáty u parodontologického pacienta a prezentoval postupy
a zároveň i rizika, která doprovázejí implantologickou terapii u těchto pacientů. Odborný program prvního dne zakončil dr. M. Karas (Praha) problematikou fototerapie ve stomatologii.
Následovalo plenární zasedání ČPS,
které uváděl dr. J. Černušák (Kralupy
nad Vltavou). Seznámil členy s prací
odstupujícího výboru a s vizemi do budoucna. Následovaly volby do nového
výboru a revizní komise ČPS a seznámení členů ČPS se stanovami, neboť novinkou, schválenou na směnu, byla redukce počtu členů výboru ze 7 na 5. Dr.
J. Černušák rovněž vyzdvihnul obrovský přínos odstupujícího předsedy ČPS
doc. I. Dřízhala, velké osobnosti nejenom české, ale i evropské parodontologie. Funkci předsedy ČPS vykonával téměř čtvrtstoletí a v této souvislosti bylo
pro doc. I. Dřízhala jednomyslně odhlasováno jeho doživotní čestné členství
a doživotní čestné předsednictví ČPS.
Druhý den zahájil odborný program
dr. M. Šembera (Hradec Králové) kazuistikou na téma agresivní parodontitida, velmi precizně a přehledně vypra-

covanou. Následovala dr. M. Tomášková (Hradec Králové) s prezentací o preparátu Enzymel. Další přednášející ze
Slovenska dr. T. Siebert posluchače seznámil s kritickými faktory v regenerativních postupech při terapii parodontitid. Prof. J. Dušková v názorné přednášce uvedla poznatky z evidence- based education a poradenství a s nejefektivnějšími metodami edukace pacienta. Zajímavou kazuistiku o postižení
jazyka prezentoval dr. L. Záruba (Česká Lípa).
Závěrečnou tečku za dvoudenní akcí udělal doc. M. Starosta (Olomouc),
který přítomné seznámil s vizí nového výboru ČPS. Složení nového výboru ČPS: předseda dr. L. Korábek, místopředseda doc. M. Starosta, členové dr.
P. Augustín, dr. J. Úlehlová, dr. M. Kania. Revizní komise bude pracovat ve
složení: dr. L. Záruba, dr. J. Ševčík, dr.
O. Suchá.
Parodontologické dny ve Znojmě potvrdily nejenom vysokou odbornou
a společenskou úroveň těchto tradičních
setkání, ale i skutečnost vzrůstajícího zájmu z řad parodontologů a praktických
zubních lékařů. Příští parodontologické
setkání se bude konat 23. – 24. 10. 2015
v Liberci. Více na www.perio.cz
Za výbor ČPS
MUDr. Michal Kania

IX. Považské stomatologické dny
s českými přednášejícími
Téměř na pomezí Moravy
a Slovenska, v lázeňském městě
Trenčianske Teplice, se 29. – 30. 4.
2015 pod „taktovkou“ Regionální
komory zubních lékařů Trenčín
uskutečnil již devátý ročník
Považských stomatologických dnů.
Během dvou dnů tuto vzdělávací akci navštívilo 160 zubních lékařů
a 110 zubních sester. Odborný program
obohatili také přednášející z České republiky. MUDr. Adel El Lababidi, Ph.D.,
vystoupil s přednáškou týkající se estetiky ve frontálním úseku chrupu, prof.
MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA,
zaměřila pozornost posluchačů na chyby při ošetření dětí a věnovala se také
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protetickému ošetření. Doc. MUDr. Ivo
Dřízhal, CSc., zaujal tématem stomatitidy versus parodontitidy v novodobé
stomatologii. V sekci věnované sestrám
upoutala pozornost doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., s problematikou ošetřování nespolupracujících dětských pacientů. I pro české odborníky byl příjemným zpestřením akce
společenský večer s vystoupení Štefana
Skrúcaného.
Mgr. Marta Holečková
Bratislava
Mezi odborníky z České republiky,
kteří vystoupili na IX. Považských
stomatologických dnech, byl
MUDr. Adel El Lababidi, Ph.D.

informace z firem

jednoduchost a efektivita v dentální implantologii
Již 19. ročníku odborného
implantologického semináře
IMPLANTOLOGIE 2015, pořádaného
každoročně společností LASAK,
se zúčastnilo přes dvě stě zubních
lékařů a techniků. Ústředním heslem
všech přednášek bylo Jednoduchost
a efektivita v dentální implantologii.
V pátek 17. 4. se v Praze sešli odborníci na implantologii nejenom z ČR, ale také z řady dalších evropských zemí, aby si
vyslechli přednášející a následně diskutovali o aktuálních otázkách ze své praxe. Na
porovnání mezi teorií a každodenní praxí
u kontraindikací v implantologii se zaměřila
MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., z FN v Hradci Králové. Mezi jinými hodnotila v souvislosti s implantací také léčbu bisfosfonáty,
která je v současné době velmi diskutovaným tématem. Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., z FN v Hradci Králové podrobně
analyzoval možnosti ošetření horní čelisti
konceptem All-on-X.
Velký ohlas zaznamenala přednáška dr.
Kai Fischera z Německa o managementu
měkkých tkání v estetické a funkční zóně. Při
augmentačních postupech, jejichž cílem je
zvětšit objem měkké tkáně, se často aplikuje
autologní tkáň z patra ve formě volných gingiválních štěpů nebo subepiteliálních štěpů.
Je třeba rozlišovat mezi funkčními a estetickými indikacemi. V distálním neboli funkčním úseku je hlavním cílem zachování nebo zvětšení objemu keratinizované sliznice
v okolí implantátů, aby se předešlo infekcím

Ze semináře
Implantologie 2015.
Zleva jsou dr. Kai
Fischer (SRN), prof.
MUDr. Jiří Mazánek,
DrSc., MUDr. Dana
Kopecká, Ph.D.,
prof. MUDr. Antonín
Šimůnek, CSc.,
a ředitel společnosti
Lasak Ing. Jakub
Strnad, Ph.D.
přilehlé tkáně. Naopak ve frontálním úseku
je zvětšení objemu měkké tkáně nezbytné
pro dosažení dokonalého vzhledu.
O své zkušenosti s používáním nového
implantačního systému BioniQ® ve své soukromé praxi v Praze se podělil MUDr. Tomáš
Hudler. Během roční práce se systémem vykazují implantáty BioniQ® pouze pozitivní
výsledky, které jsou dokumentovány dle vypracovaného protokolu a metodiky. MUDr.
Vladimír Zábrodský z Prahy prezentoval na
základě svých pětadvacetiletých zkušeností způsob ošetření hybridní náhradou kotvenou implantáty. Postupy ošetření se během
let standardizovaly a zjednodušily, i dnes je
tento způsob ošetření horní bezzubé čelisti
vnímán pacienty velmi pozitivně. Čím vším
se zabývá implantolog v malém středočeském městě, prezentoval MUDr. Jan Dražan
ze Slaného na případech ošetření ze své každodenní praxe, a to od ošetření parodontologického pacienta, přes periimplantitidu až
po autotransplantaci zubů.

K úspěšné diskusi přispěli nejenom všichni přednášející a posluchači v sále, ale také předsedající jednotlivých přednáškových sekcí prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.,
a prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. Současně probíhala také posterová prezentace,
většinou zaměřená na kazuistická sdělení
o použití implantátů BioniQ®, IMPLADENT®
a CAD/CAM technologie BioCam®. Ve foyer
byli všem účastníkům semináře k dispozici k zodpovězení otázek a seznámení s novinkami kolegové z obchodního, vývojového
a výzkumného oddělení společnosti LASAK.
Po obědové pauze následoval pro předem
registrované zájemce praktický workshop
Jednoduše a efektivně se systémem BioniQ®,
vedený MUDr. Jiřím Holakovským z VFN
v Praze, který se s účastníky podělil o své
zkušenosti s implantačním systémem BioniQ®.
Následně si všichni mohli zavádění implantátů vyzkoušet na fantomech.
Bc. Alena Procházková
Lasak, s. r. o.

2. ročník Stomatologického běhu
V sobotu 25. 4. 2015 odstartoval
v Dobříši ve Sportovním klubu Vlaška
2. ročník Stomatologického běhu, který
se konal v rámci 34. ročníku Jarního
běhu pro zdraví. Ten je i startovacím
závodem celého seriálu závodů BRDMAN
ADVENTURE, v němž si místní i přespolní
dávají lesní porce kilometrů v běhu, na
kole či v různých zajímavých obměnách.
„Rozhodli jsme se uspořádat v Dobříši
sportovně-zábavní akci pro širokou odbornou veřejnost. Na Vlašce je pro to ideální
prostředí,“ říká organizátor Michal Dudla.
„Výtěžek akce jsme věnovali na konto charitativní organizace Pomocné tlapky.“
Už při předstartovní rozpravě bylo jasné, že
bude pokořen účastnický rekord a počet závodníků a závodnic se nakonec vyšplhal na
číslo 225. Trasa byla koncipována do dvou
okruhů po čtyřech kilometrech, s minimálním
převýšením, šotolinou a lesními stezkami.
Závodu se mimo jiné zúčastnil i Jan Šneberger, který loni absolvoval závod IronMan

na Havaji se svou přítelkyní triatlonistkou Lucií Klimešovou. Tituly přijeli obhájit oba loňští vítězové Stomatologického běhu MUDr.
Sylva Kočí, která ve své kategorii opět obhájila 1. místo, i MUDr. Petr Mastný, který letos

Mezi úspěšnými borci Stomatologického
běhu byli (zleva) MUDr. Petr Mastný,
Bc. Michal Dudla (Cacan), MUDr.
Roman Tichý, MUDr. Zbyněk Mach,
Ing. Tomáš Truneček, Ph.D. (StomaTeam).

vybojoval stříbro za prvním MDDr. Milošem
Heltou. V dalších kategoriích zvítězili MDDr.
Miroslava Hostinská a MUDr. Zbyněk Mach.
Kompletní výsledky najdete na www.cacan.cz.
Cacan CZ

Do Dobříše si letos přišlo zaběhat
rekordních 225 závodníků a závodnic.
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právní poradna

ekonomická poradna

Odpovídá
Mgr. Jiří Slavík

Jaká jsou pravidla pro pořizování kopie
zdravotnické dokumentace? Nemám-li
v ordinaci kopírovací zařízení, musím
pacientovi dokumentaci půjčit, aby si
kopie mohl pořídit? Má pacient vždy
právo na výpis z dokumentace?
Pokud si pacient nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě,
pořídí kopii zdravotnické dokumentace
poskytovatel. Výpis ze zdravotnické dokumentace poskytovatel pořídí pouze
v případě, je-li to účelnější než pořízení
kopie, a to po dohodě s pacientem. Poskytovatel má na pořízení výpisu nebo
kopie zdravotnické dokumentace na žádost pacienta lhůtu 30 dnů od obdržení
žádosti pacienta.
V žádném případě není možné, aby
si pacient odnesl originál zdravotnické
dokumentace, a to ani tehdy, pokud by
ji odnášel za účelem pořízení kopií. Pacient nemá na vydání originálu zdravotnické dokumentace právo, může žádat
pouze nahlížení do dokumentace nebo pořízení její kopie, případně výpisu. Kopii lze pořídit na místě např. digitálním fotoaparátem, případně není
vyloučeno, aby si pacient dokumentaci
opsal (pořídil si opis). Není-li v ordinaci k dispozici kopírka a pacient nemá
žádné vlastní prostředky, jimiž by si kopii pořídil na místě, sdělí mu poskytova-

Odpovídá
Ing. Alena řeháková

tel, že kopii dokumentace zajistí a kdy
bude pro pacienta připravena. Je rovněž
možno poslat zhotovené kopie zdravotnické dokumentace pacientovi poštou,
a to doporučeně do vlastních rukou adresáta. Zasílání zdravotnické dokumentace elektronickou poštou je možné jen
tehdy, pokud pacient poskytl s takovým
nakládáním se zdravotnickou dokumentací výslovný, nejlépe písemně zachycený souhlas.

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

TRH ORDINACÍ

S TOMAT

Commercial Solutions s.r.o.

s.r.o.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:

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

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

zaměstná zubního lékaře
Požadujeme: pozitivní přístup k práci,
dlouhodobější pracovní poměr, příjemné vystupování.

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové
optimalizace na základě našeho ocenění

Nabízíme: dobrý výdělek, práci v mladém kolektivu,
příspěvek na vzdělávání, obědy i sportovní aktivity.
Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...).

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

K dispozici služební byt v rezidenci Eliška s dotovaným nájmem.

Nástup dle dohody.

Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9
tel: 603 266 616, 775 576 570, e-mail: info@stomat.cz
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SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

V březnu 2015 jsem přijal peněžní
dar na rozvoj zubní ordinace ve
výši 10 000 Kč. Vím, že dary do
zdravotnictví se nezahrnovaly do
příjmů ordinace. Platí to stále?
Do roku 2013 byly dary do zdravotnictví osvobozeny od daně darovací.
V roce 2014 došlo ke změně a daň darovací byla zrušena. Zároveň se problematika zdanění darů (nyní nazývaných
bezúplatný příjem) přesunula do zákona o daních z příjmů. Od roku 2014
se bezúplatný příjem (dar) poskytnutý zdravotnickému zařízení musí zahrnout do zdanitelných příjmů. Bezúplatný příjem poskytnutý podnikající fyzické osobě je tedy zahrnut do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů a zároveň podléhá i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

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

Akreditovaný
kvalifikační kurz:

ZUBNÍ
INSTRUMENTÁŘKA
Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 15. 9. 2015 – 27. 4. 2016
Po absolvování osvědčení
vydané se souhlasem MZ ČR
Pořádá NZZ PROSPORT
Hrušovská 11, 702 00 Ostrava

Tel.: 596 612 214
www.skola-prosport.cz

Informace o distribuci
LKS pro dentální
hygienistky

fotoúsměv
Při putování po Kubě mě rostlinka na
fotografii uchvátila tím, že skýtala nečekanou zábavu – její listy se během několik
vteřin po dotyku úplně složily k řapíkům
a za chvíli se zase pěkně rozložily... Však
se jí také u nás říká citlivka stydlivá, jak
jsem pak doma „vygooglila“. Její botanický název je Mimosa pudical L. a pochází
ze zemí Jižní a Střední Ameriky. Náš kubánský průvodce Pedro mi prozradil, že
je nejen oblíbenou okrasnou rostlinou,
ale i součástí zdejší tradiční medicíny. Její extrakty působí jako mírné diuretikum,
mají antidepresivní účinky a také snižují bolest. Místní ji hojně využívají zejména při bolestech zubů a různých patáliích
v ústní dutině vůbec.
Iva Žáková

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

připravujeme

Registr bisfosfonátových
osteonekróz čelistí v ČR
Kolektiv autorů Tereza Hošková, Radomír Hodan, Gabriela Pavlíková, Vojtěch Peřina, Zdeněk Daněk, Jan Štembírek z klinických pracovišť ÚČOCH
v Ostravě, Praze a Brně připravil pro
LKS praktické sdělení Léky indukovaná
osteonekróza čelistí a registr bisfosfonátových osteonekróz čelistí v České
republice. Autoři zpracovali přehledný
popis problematiky osteonekrózy čelistí
u pacientů s antiresorpční terapií, kteří
užívají léky modifikující kostní metabolismus, a představují strukturu a vzhled
registru těchto pacientů s již vzniklou

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

Zlomený skelet a můstek opravíme
technickým laserem v rámci kódů VZP

osteonekrózou čelistí. Zdůrazňují bezpečnost vložených dat i následného
pozdějšího statistického hodnocení.

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

Přijme:
stomatologa /absolventa
Požadujeme:
• důraz na excelentní stomatologii
• pečlivost a důslednost

Nabízíme:
• u absolventů zajistíme praxi pod vedením
• profesní růst a odborné vzdělávání
• výrazně motivační systém mezd
• zavedená klientela - vše na přímé platby
• špičkové technologické vybavení
• moderní materiály
• mladý a příjemný pracovní kolektiv

DCC Most
1h z Prahy
nástup od 1.9.

www.dentalcare4u.cz
LKS
6/2015
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Momentky ze sněmu ČSK
Reportáž z květnového 63. jednání sněmu ČSK by nebyla
úplná bez obvyklé obrazové tečky, která přibližuje
dění v Mikulově i z dalších úhlů. Trocha místopisu,
nahlédnutí do jednacího sálu v „mimopracovní době“
a navrch dvě společenské „třešinky“.

Po dvou letech sněm opět zavítal do Mikulova. Jednou z dominant
tohoto krásného historického města je Svatý kopeček se zvonicí, kaplí
sv. Šebestiána a dvěma menšími kaplemi sv. Rosálie a sv. Barbory.

„Standing ovation“ pro Libuši Císařovou, vedoucí vnitřního oddělení Kanceláře ČSK, která v březnu oslavila významné životní jubileum a chystá
se tak trochu do důchodu. Sněm jí takto vyjádřil poděkování za její téměř pětadvacetiletou spolehlivou práci pro Komoru. Blahopřání k životnímu
jubileu patřilo také třem oslavencům z řad členů sněmu – zleva MUDr. Olze Popelkové z OSK Ústí nad Labem, MUDr. Jaroslavu Ulmanovi
z OSK Litoměřice a MUDr. Haně Kratochvílové z OSK Praha západ-východ.

Program byl nabitý zásadními otázkami, o kterých bylo třeba podebatovat i v kuloárech. O přestávkách ale jistě také bylo žhavým
tématem utkání našeho mužstva na vrcholícím MS v hokeji. A nebo čas si jen tak kamarádsky popovídat. Na snímku vlevo tvoří
diskusní skupinku MUDr. Zdeněk Kovář z OSK Praha 5 a zástupci OSK Poděbrady MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Jiří Liška a MUDr.
Jan Havlovic. Na fotografii vpravo jsou MDDr. Šárka Tlačbabová z OSK Praha západ-východ a MDDr. Martin Res z OSK Praha 10.

Sněm tradičně doprovázela
výstava firem, na fotografii
je zástupce společnosti Wald
Pharmaceuticals, s. r. o.

Každý využíval volné chvilky
po svém. Například člen
RK ČSK MUDr. Jiří Jandl
a MUDr. Ivana Zmrhalová
z OSK Praha 3 konzultovali
odborný problém.
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39. VÝROČNÍ KONGRES EVROPSKÉ PROTETICKÉ ASOCIACE
3. – 5. ZÁŘÍ 2015
Konferenční centrum U Hájků, Designhotel Elephant Prague, Na Florenci 29

www.epa2015.cz
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POŘÁDÁ ČESKÁ SPOLEČNOST PROTETICKÉ STOMATOLOGIE
VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU STOMATOLOGICKOU KOMOROU
POD ZÁŠTITOU REKTORA UNIVERZITY KARLOVY
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*zdroj: Millenium Research Group, provider of strategic information
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Partner č. 1 v zubní implantologii

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM?
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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

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

č
0 vK
H
6
. DP
7
č
2 ANTÁT
ZA IM

PL

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

