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názvem Duralit prodávají třecí 
destičky k míchání cementu.

Vážení čtenáři, přejeme vám vydařený vstup růžovou branou do lákavé zahrady 
prázdninových zážitků. Nezapomeňte, že kdo chce dobře pracovat, měl by umět i dobře 
odpočívat a starat se o sebe a vůbec užívat radosti života. Tak hezkou dovolenou!
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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
12. – 13. 6. 2015
Jednání představenstva ČSK bylo 
výjezdní, společné s RK ČSK, a konalo 
se v Ostrově u Tisé. Standardně 
strukturovaný program obsahoval 
informace za uplynulé období, 
o plánovaných událostech a zprávy 
o činnosti orgánů ČSK. 
Podrobné informace určené výhradně 
členům ČSK jsou zveřejněny na 
www. dent.cz v chráněném odkazu 
Jednání představenstva.
Na základě červnového zasedání 
jsme ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, 
Ph.D., zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

zzAktivity na záchranu  
stomatologického ceníku. Jak jsme 
již informovali v minulém LKS, podle 
jednoho z pozměňovacích návrhů 
k vládnímu návrh novely zákona 
č. 48/1997 Sb. (tzv. transparenční 
novela) o veřejném zdravotním pojištění 
by byli poskytovatelé povinni použít 
při vykazování zdravotních služeb 
zdravotním pojišťovnám Seznam 
zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, bez možnosti dohodnout 
se na jiném způsobu vykazování. 
To by v praxi znamenalo, že zubní 
lékaři by již nevykazovali zdravotním 
pojišťovnám poskytnutou péči podle 
„Ceníku“, ale pouze podle seznamu 
zdravotních výkonů se všemi jeho 
negativy. Na tak zásadní změnu není 
naše zdravotnictví připraveno a přijetí 
tohoto pozměňovacího návrhu by zvláště 
zubním lékařům narušilo celý systém 
financování. Vedení ČSK, řada zubních 
lékařů i členů Koalice soukromých lékařů 
začali jednat s poslanci a senátory s cílem 
vysvětlit jim, jaká rizika přijetí tohoto 
pozměňujícího návrhu představuje. Ve 
středu 17. 6. před jednáním 29. schůze 
PSP ČR, na které měla být zmíněná 
novela zákona projednána, zaslal dr. 
P. Chrz všem poslancům a poslankyním 
dopis (plné znění viz www. dent.cz, 
Akutální informace). O výsledku těchto 
aktivit informujeme na protější straně – 
ceník byl zachráněn!
zzDohodovací řízení pro rok 2016. 

Jednání segmentu stomatologie se 
zdravotními pojišťovnami se konalo 
20. 5. Za Zubohrad se zúčastnili dr. 
P. Chrz, dr. R. Houba, dr. J. Banková, 
dr. T. Vrbková a členka sněmu ČSK 
dr. Š. Tlačbabová. Ze strany ZP bylo 

nabídnuto navýšení o 2 %. Další 
jednání proběhne koncem července.
zz Jednání ČSK.  
 • PSP ČR. Dne 10. 6. se konala 

22. schůze výboru pro zdravotnictví 
PSP ČR, které se zúčastnil dr. 
P. Chrz. Projednávána byla mj. 
novela zákona č. 95/2004 Sb., 
o lékařských povoláních, a novela 
zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních. ČSK novely 
připomínkuje a sleduje situaci.

 • MŽP ČR. Dne 19. 5. proběhlo ústní 
vypořádání připomínek k nařízení 
vlády o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizace 
a o citlivých oblastech. Nyní se řeší 
právní forma ohlášení. Za ČSK se 
zúčastnil Mgr. J. Slavík.

 • IPVZ. Dne 25. 5. jednali dr. P. Chrz 
a prof. J. Dušková s ředitelem IPVZ dr. 
A. Malinou o aprobačním řízení zubních 
lékařů. MZ ČR má v úmyslu stávající 
dohodnutá ujednání zrušit v rámci 
novelizace zákona č. 95/2004 Sb., což 
by zapříčinilo velký příliv zubních lékařů 
z východní Evropy a z Asie. 
zz Koalice soukromých lékařů (KSL). 

Zástupci KSL dne 9. 6. jednali 
s ministrem zdravotnictví, který 
přislíbil navýšení finančních prostředků 
i privátnímu sektoru. Další setkání je 
plánováno za měsíc.
zz Sněmy OSK. Členové představenstva 

informovali o průběhu sněmů OSK, 
kterých se zúčastnili.
zz Informace RK ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková. 

zz Zahraniční činnost. 
 • Doc. J. Zemen informoval 

o činnostech a zprávách z FDI a CED. 
 • Zasedání CED (28. – 30. 5., Riga) 

se za ČSK zúčastnili dr. P. Chrz 
a dr. R. Houba.

 • Návštěva delegace holandských 
zubních lékařů dne 5. 6. v Apolence 
(viz str. S74).

 • Návštěvy Saské komory zubních 
lékařů (17. 6., Drážďany) se zúčastnili 
dr. P. Chrz, dr. R. Houba, dr. M. Švábová 
a dr. L. Šolc (viz str. S74).
zzWebové stránky ČSK. Pokračuje 

spolupráce Mgr. J. Řezáče a skupiny 
pro nový web, nyní se pracuje na 
zadání grafické a technologické části 
webu pro výběrová řízení. Zároveň se 
řeší příprava prostředí pro plnou verzi 
elektronické formy časopisu LKS.
zzVzdělávání. Představenstvo 

projednávalo žádosti podané VS ČSK 
týkající se Osvědčení odbornosti 
a akreditace pracovišť, dále žádosti 
o příspěvek z Účtu klinik. Probíhají 
jednání o možnostech komorového 
e-learningu a pokračuje příprava 
„velké“ novely ŘCVZL.
zzWebináře. Uskutečnily se 7. 5. 

s MUDr. J. Prouzou na téma 
„Ekonomika kvalitní endodoncie“ 
(60 účastníků) a 26. 5. s MUDr. 
P. Augustýnem na téma „Infekční 
onemocnění ústních sliznic I“ 
(70 účastníků). Záznamy jsou 
zveřejněny v archivu webinářů 
na e-learningovém portálu 
(http:// moodle. apolenka.cz). Dne 
19. 5. proběhl pilotní webinář Mgr. 
J. Slavíka pro předsedy RK a ČR OSK 
k doručování a datovým schránkám, 
další je plánován na září. 

OPATřeNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK Č. OP 2/2015
Představenstvo ČSK dne 12. 6. 2015 schválilo opatření představenstva 
č. OP 2/2015, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2015 
o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů. Změny se týkají dvou 
paragrafů, jejichž nové znění je následující:
zz § 3 Odpovědný zubní lékař

Zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci 
s Kanceláří Komory může být jen člen Komory, který
a) je nejméně 5 let držitelem platného Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 
písm. b) – d) řádu v příslušném podoboru zubního lékařství, nebo 
b) je klinickým stomatologem nebo ústním, čelistním a obličejových chirurgem 
s minimálně pětiletou praxí v příslušném podoboru zubního lékařství.
zzV § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo „účastníka“ vkládá slovo „závěrečné“.
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z revizní komise ČSK

diář

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 12. 6. 2015
Pravidelná schůze revizní komise ČSK 
proběhla na společném výjezdním 
zasedání představenstva a RK ČSK 
v Ostrově u Tisé.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. 
kontrolou zasílání ekonomické dokumen-
tace z OSK, evidencí zaslaných zápisů 
z jednání představenstev a RK OSK, stíž-
nostmi, jejichž projednávání i nadále tvo-
ří podstatnou část náplně práce RK ČSK, 
a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK 
za první čtvrtletí roku 2015. 

Některé oblasti nereagují ani na opa-
kované písemné a telefonické žádosti 
o zaslání některých dokladů – jedná se 
hlavně o zápisy z představenstev OSK. Při 
zevrubné kontrole bylo zjištěno, že člen-
ské příspěvky na r. 2015 byly až na drob-
né nedostatky (1 promile) zaslány v pře-
depsané výši. Dne 10. 6. 2015 byla pro-
vedena fyzická kontrola pokladny v Kan-
celáři ČSK. 

Členové RK ČSK se zúčastnili obou 
dnů výjezdního jednání představenstva 
ČSK.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

OHROŽeNí STOMATOLOGICKéHO 
CeNíKU ODVRáCeNO!
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
jak už asi víte, v průběhu schůze 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky dne 19. 6. 2015 byl 
z projednávání stažen pozměňující 
návrh poslance doc. MUDr. Leoše 
Hegera, CSc., v tzv. „transparenční“ 
novele zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění.

Znamená to jediné – náš ceník, který 
jsme si dokázali vybojovat před necelý-
mi dvaceti lety, byl zachráněn! 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
Vám všem, kteří jste se v uplynulých 
dnech podíleli na systematickém úsilí 
ČSK, společně s ostatními členy Koali-
ce soukromých lékařů, o stažení či za-
mítnutí tohoto návrhu v PSP ČR. I díky 
Vám, Vaší spolupráci a Vašim kontak-
tům se nám podařilo toto úsilí dotáh-
nout úspěšně do konce.

Děkuji Vám a přeji Vám klidné léto.
MUDr. Pavel Chrz

prezident ČSK

OPRAVA
V LKS č. 6/2015 v článku Informace z jednání představenstva ČSK 
15. 5. 2015, na str. 118, došlo k textové chybě.

V kapitole elektronická evidence tržeb je ve druhé větě chybně uvedeno: „…
který přijme bezhotovostní platbu…“

Správně má být: „…který přijme hotovostní platbu…“.

Celá věta správně zní: „Návrh zákona, který předložilo MF ČR, zavádí 
povinnost pro každého podnikatele (včetně zubních lékařů), který přijme 
hotovostní platbu včetně platby platební kartou, tuto platbu zaregistrovat.“

Za chybu se omlouváme.
Redakce 

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

zzOn-line odborná diskuse, webinář. Po 
prázdninové přestávce je další webinář 
plánován na 3. září. Informace o přesném 
termínu, o lektorovi, tématu přednášky 
a jak se do diskuse zapojit budou 
rozeslány e-mailem a zveřejněny v odkazu 
Aktuální informace na www. dent.cz
zz Zasedání představenstva ČSK  

(11. 9., Praha)
zz Zasedání revizní komise ČSK  

(11. 9., Praha)
zz Valná hromada členů ČSK (12. 9., 

Praha, Národní dům na Vinohradech)
zz Setkání předsedů OSK se členy 

představenstva ČSK (12. 9., Praha, Národní 
dům na Vinohradech)
zz Školení předsedů ČR OSK  

(18. – 19. 9., Střítež u Jihlavy)
zz Školení předsedů RK OSK  

(2. – 3. 10., Střítež u Jihlavy)
zz Výroční kongres FDI  

(22. – 25. 9., Bangkok, Thajsko). 
Více na: www. fdi2015bangkok.org, 
www. fdiworldental.org

O činnosti ČSK v období červenec a srpen 
budeme informovat v LKS č. 9/2015 
a o zářijových událostech v následujícím 
LKS č. 10/2015.

VALNá HROMADA ČLeNů ČSK
SOBOTA 12. Září 2015 OD 10.00 HOD.

Praha, Národní dům na Vinohradech

Předpokládaná témata: Současná situace ve zdravotnictví; Dohodovací řízení 
o cenách stomatologické péče v roce 2016.
Aktuální program bude před jednáním VH zveřejněn na webových 
stránkách ČSK.



144 LKS 7 – 8/2015

CeNA J. e. PURKyNě UDěLeNA PROFeSORU JIříMU MAZáNKOVI

PěTISTá ABSOLVeNTKA PRAŽSKé SOUKROMé VOŠZ  
PRO DeNTáLNí HyGIeNISTKy

Udělení ceny J. e. Purkyně pro rok 
2015 prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, 
DrSc., kterého považujeme za jednoho 
z nejvýznamnějších odborníků 
v oboru současného zubního lékařství, 
vnímáme jako ocenění jeho příkladné 
celoživotní práce. 

Jako žák Jaroslava Tomana rozvíjel 
především léčbu nádorů úst a obliče-
je a spolupracoval s předními odborní-
ky příbuzných oborů (oční, ORL a další).

Profesor J. Mazánek je vynikajícím 
pedagogem, který své zkušenosti předá-

vá nejen svým spolupracovníkům, ale 
během své dlouhé akademické dráhy 
především studentům stomatologie. Za 
léta na klinice, věnovaná výuce budou-
cích zubních lékařů, za hodiny stráve-
né nad publikační činností a za ocho-
tu kdykoliv se podělit o odborné zkuše-
nosti se svými kolegy a podat pomoc-
nou ruku tam, kde bylo potřeba, si toto 
ocenění plným právem zaslouží.

MUDr. Pavel Chrz
prezident ČSK

Jedná se o velkou poctu jak pro celý 
náš obor, pražskou stomatologickou 
kliniku, tak zejména pro oslavence. 

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., je 
významnou osobností české medicí-
ny zasahující svou činností do mnoha 
oborů, zejména stomatologie, čelist-
ní a obličejové chirurgie a onkologie. 
Stál u rozvoje laserové medicíny v ČR 
i v Evropě, což byl i důvod návrhu oce-

nění ze strany nejen Stomatologické 
společnosti ČLS JEP, ale i Společnosti 
estetické a laserové medicíny ČLS JEP. 
Za činnost na tomto poli prof. J. Mazá-
nek obdržel v roce 2008 Cenu za medi-
cínský výzkum, a to za rozvoj v oblasti 
fotodynamické terapie. 

Zejména je potřeba podtrhnout je-
ho práci pro českou stomatologii, kde 
dlouhá léta vedl největší klinické praco-
viště, působil jako proděkan 1. LF UK, 
aktivně pracoval v ČSK a obor zastupo-
val v mnoha odborných radách. Je au-
torem klíčových učebnic a mnoha od-
borných i popularizačních publikací. Je 
pilířem a propagátorem široce medicín-
ské koncepce oboru stomatologie. 

Pro nás, jeho spolupracovníky, bylo 
vyznamenáním prožít s ním jeho vý-
jimečný den v nádherném prostředí 
zámku Libochovice, svázaném s oso-
bou J. E. Purkyně. K mnoha gratulacím, 
jež zazněly, se sluší hlavně připojit přá-
ní dlouhého zdraví, neboť není žádným 
tajemstvím, že pan profesor zdaleka ne-
považuje svoje dílo za ukončené, a tak 
se můžeme těšit na další publikace, kte-
ré dále posunou naši stomatologii.

Za spolupracovníky
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Prof. MUDr. Jiří 
Mazánek, DrSc., 
je od června 
nositelem Ceny 
J. E. Purkyně.

Výjimečná hodnota Ceny J. e. Purkyně je dána nejenom tím, že se jedná 
o nejvyšší ocenění České lékařské společnosti JeP, ale zejména faktem, že 
je zpravidla udělována pouze jedné osobě ročně. Přehled laureátů tak tvoří 
velmi exkluzivní seznam, na kterém lze od 17. června 2015 nalézt jména dvou 
stomatologů. Prvním byl v roce 2002 prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc., a letos 
získal ocenění prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. 

Soukromá vyšší odborná škola 
zdravotnická pro dentální 
hygienistky v Sekaninově ulici 
v Praze 2 byla založena v roce 
1995 a právě si tedy připomíná své 
dvacáté výročí. V následujícím roce 
1996 zde začala výuka prvních 
hygienistek a letos školu ukončila 
už pětistá absolventka. 

Slavnostní vyřazení absolventek škol-
ního roku 2014/2015 se konalo 26. 6. 

2015 v budově ČSVTS na Novotného 
lávce. Mezi těmito absolventkami by-
la ta s číslem 500 – stala se jí Karolína 
Lhotáková, DiS. 

Během ceremoniálu se ujali slova za-
kladatel školy MUDr. Ladislav Kindl, ře-
ditel Mgr. Lukáš Kindl, předseda zkušeb-
ní komise doc. MUDr. Otakar Krejsa, 
CSc., třídní učitelka Mgr. Monika Gré-
grová, DiS. Mezi gratulanty také byli zá-
stupkyně ředitele Mgr. eva Knorová, kon-

zultant pro odbornou činnosti MUDr. La-
dislav Korábek, CSc., MBA, a další. 

MUDr. Ladislav Kindl uvedl: „Absol-
ventky naší školy tvoří polovinu všech 
dentálních hygienistek připravovaných 
již dvacet let na školách v ČR. Letos 
tento obor zaznamenal i další výročí: 
v lednu 2015 absolvovala celkově tisící 
dentální hygienistka v naší republice.“

 Připravila redakce

Pětistá absolventka Karolína Lhotáková, DiS., 
se zakladatelem školy pro dentální 
hygienistky MUDr. Ladislavem Kindlem.

Chvíle napětí před vyhlášením – 
absolventky do poslední chvíle nevěděly, 
která z nich bude ta s jubilejní číslem 500. 

Ředitel školy  
Mgr. Lukáš Kindl 
při slavnostním projevu.
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Sensodyne

True White

Nová zubní pasta s velmi nízkou abrazivitou, určená k čištění dvakrát denně. Přináší 
úlevu od bolesti při hypersenzitivitě dentinu a zároveň šetrně odstraňuje skvrny.

1. GSK data on file. DOF Z2860473. 2. Jeandot J et al. Clinc (French) 2007; 28: 379–384. 3. Nagata T et al. J Clin Periodontol 1994; 21(3): 217–221. 4. Leight RS et al. J Clin Dent 2008; 19(4): 147–153. 5. Schemehorn BR et al. J Clin Dent 201; 22(1): 
11-18. 6. Shellis RP et al. J Dent 2005; 33(4): 313–324. 7. GSK data on file. DOF Z2860415. 8. GSK data on file. DOF Z2860416. 9. GSK Data on file (RDA). 10. GSK data on file. DOF Z2860435.

Převzato z GSK DOF: Data on File1
* Žádný významný rozdíl mezi zubní pastou s velmi nízkou abrazivitou, 5 % dusičnanu draselného a 5 % STP v porovnání s vodou (5. a 10. den) (p>0,05). Zubní pasty s vyšší abrazivitou vykazují signifikantně vyšší úbytek dentinu v porovnání se 
zubní pastou s velmi nízkou abrazivitou, 5 % dusičnanu draselného a 5 % STP a ve srovnání s vodou (p<0,001). Jednoduše zaslepená, randomizovaná, zkřížená studie in situ. Úbytek dentinu měřen kontaktním profilometrem. Kontaktní profilometrie: 
Statisticky významnější ztráta dentinu byla patrná po použití zubní pasty se střední a vysokou abrazivitou oproti zubní pastě s velmi nízkou abrazivitou (5. a 10. den) a vodou (10. den). Srovnání úbytku dentinu u zubní pasty s velmi nízkým RDA 
v porovnání s vodou 10. dne konání studie neprokázalo statisticky významný rozdíl.

Sensodyne – pro vaše pacienty  
stále prohlubujeme výzkum  
v oblasti hypersenzitivity dentinu.

• Klinicky ověřený účinek, který 
vašim pacientům zajistí úlevu při 
hypersenzitivitě dentinu.1–4

• Aktivní odstranění povrchových skvrn 
a prevence vzniku nových.5–8

• Složení s velmi nízkou abrazivitou9, 
vhodné pro pacienty s odhaleným 
dentinem.10

Obsahuje 1 450 ppm fluoridu sodného.

Úleva od hypersenzitivity dentinu 
a velmi nízká abrazivita

- zubní pasta s velmi nízkou abrazivitou
Šetrná k odhalenému dentinu

Bělejší zuby
tripolyfosforečnanu sodného  
(STP) pro aktivní odstraňování  
skvrn a prevenci jejich vzniku5–8   
při velmi nízké abrazivitě9
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DOPROVODNý PROGRAM PDD 2015: 
PřeHLeD WORKSHOPů
Doprovodný program kongresu 
PRAŽSKé DeNTáLNí DNy 2015 
zahrnuje workshopy, které budou 
rozšiřovat odbornou náplň kongresu. 
Jsou určeny všem zájemcům, bez 
vazby na registraci na PDD. Uvádíme 
přehled workshopů, které se budou 
konat ve dnech 8. – 9. 10. v Národním 
domě na Vinohradech. 

PHILIPS SONICARe – 
TeCHNOLOGIe A PRAxe
Bc. KATeřINA CIKLOVá,  
Bc. JANA KřePeLKOVá
(Philips Česká republika, s. r. o.)
8. 10. 2015, 9.00 – 10.00 hod. 
a 10.00 – 11.00 hod. a 11.00–12.00 hod.
Praktický workshop

V současné době, kdy je dentální hy-
giena oprávněně vnímána jako účinný 
nástroj v prevenci onemocnění tvrdých 
zubních tkání a parodontu, nároky na 
nástroje pro kontrolu zubního plaku ne-
ustále rostou. Co dříve bylo bráno jako 
nejlepší varianta, je dnes v ústraní a do 
popředí se dostávají stále sofistikovaněj-
ší metody ústní hygieny. Požadavky při-
cházejí nejen z řad odborníků stomato-
logie, ale také od samotných pacientů. 
Workshop se zabývá tématem sonické 
technologie jako inovativního řešení in-
dividuálních požadavků každého typu 
pacienta. Vždyť samotný původ zub-
ních kartáčků Philips Sonicare má zá-
klady v žádosti Americké parodontolo-
gické akademie. Workshop přináší po-
chopení principu patentované techno-
logie a jejích atributů optikou elektric-
kých zubních kartáčků, nikoli manu-
álních. Závěrem vám přinese možnost 
poznat a pocítit technologii přímo na 

sobě formou tzv. brushtestu. Po vyzkou-
šení novinky FlexCare Platinum (v hod-
notě 4999 Kč) každý účastník worksho-
pu získá tento kartáček darem.

OTISKUJTe DIGITáLNě – 
POUŽITí DIGITáLNíHO 
INTRAORáLNíHO SKeNeRU 
V PRAxI
Bc. JIří ŠáňA,  
Ing. MICHAL HeřMáNeK
(Camosci, s. r. o.)
8. 10. 2015, 9.00–10.30 hod.  
a 10.30–12.00 hod.
Praktický workshop

Otevřené intraorální skenery umož-
ňují snadné digitální otiskování a ode-
sílání digitálních otisků do libovolné 

CAD/CAM laboratoře. Na workshopu 
se účastníci seznámí jak s terminologií 
a technologiemi, tak i s praktickým po-
užitím intraorálního skeneru v ordinaci. 
Na workshopu bude použit zcela nový 
intraorální skener kanadské společnosti 
Dental Wings DWIO, který díky jedno-
duchosti použití zcela mění paradigma 
a přináší digitální otiskování do každé 
ordinace. Jednou z jeho zásadních vý-
hod je jeho přímá integrace do největší-
ho počtu dentálních laboratoří v České 
republice.

MATeRIáLy NAHRAZUJíCí 
POJIVOVOU TKáň V LéČBě 
GINGIVáLNíCH ReCeSů
Dr. ROBeRTO ABUNDO (Itálie)
(JPS, s. r. o.)
8. 10. 2015, 13.00 – 16.00 hod.
Praktický workshop
(pro neregistrované na PDD 3 kredity)

Workshop navazuje na přednášku 
dr. R. Abunda na PDD 2015 „Ošetření 
měkkých tkání v okolí přirozených zubů 
a implantátů“ (8. 10., 9.30 – 10.50 hod., 
Chirurgicko-implantologická sekce, 
Majakovského sál NDV). Úloha po-
jivové tkáně je při léčbě gingiválních 
recesů s nedostatečnou reziduální ke-
ratinizovanou tkání nanejvýš důleži-
tá. Odběr štěpu z palatinální oblas-
ti je bez ohledu na chirurgický proto-
kol a schopnosti klinika zatížen urči-
tou morbiditou počínaje diskomfortem 
pacienta až po pooperační krvácení, 
které je třeba řešit. Nedávno byly v li-
teratuře uveřejněny zajímavé výsled-
ky s materiály nahrazujícími pojivovou 
tkáň. Na workshopu během praktické-
ho cvičení na prasečích čelistech bu-
dou popsány a krok za krokem prove-
deny ty nejefektivnější techniky k do-
sažení nejlepších výsledků pomocí ma-
teriálů nahrazujících pojivovou tkáň.

MARKeTING V ZUBNíM 
LéKAřSTVí
Ing. MARTINA ŠKRDLANTOVá
(MediaGenia, s. r. o. )
8. 10. 2015, 13.00–14.00 hod.
Teoretický workshop

Dávno je pryč doba, kdy byl marke-
ting v medicínských oborech tabu. Mar-
keting je nedílnou součástí každé úspěš-
né firmy. Proč? Ač se tvrdí opak, i zubní 
lékařství je obor, kde panuje konkuren-
ce. Dobře vedený marketing zubní pra-
xe pomůže vymanit se z průměru. Může 
do ordinace přivést ty pacienty, kteří lé-

Praktický workshop 
Philips Sonicare – 

technologie a praxe 
se loni setkal s velkým 
zájmem a pro letošní 

PDD 2015 je připraven 
ve třech termínech. 

Praktický workshop o materiálech 
nahrazujících pojivovou tkáň, 
který povede dr. Roberto Abundo 
(Itálie), navazuje na jeho přednášku 
v odborném programu 
chirurgicko-implantologické sekce
kongresu PDD 2015.
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kaři umožní věnovat se nadstandardním 
ošetřením. Navíc jako každý podnikatel 
musí i lékař být schopen dostát svým zá-
vazkům vůči zaměstnancům, dodavate-
lům, institucím atd. Aby mohl léčit mo-
derními postupy, musí získat finance na 
nové přístroje a vzdělávání. Bez řízení 
marketingových aktivit se tedy dnes ne-
obejde žádná progresivní praxe. Marke-
ting ve zdravotnictví má přesto svá pra-
vidla – etická i odborná. Vůbec nejde 
o reklamu. V rámci workshopu se bude-
me věnovat základním marketingovým 
doporučením, která zubnímu lékaři po-
mohou budovat silnou značku. Zazní 
také osvědčená marketingová opatření, 
která pomohou odstranit problémy s vy-
světlováním a obhajováním cen. 

KOUPě A PRODeJ ZUBNí 
ORDINACe Z POHLeDU FyZICKé 
A PRáVNICKé OSOBy
Ing. JIří ŠUSTA
8. 10. 2015, 14.00 – 16.00 hod.
Teoretický workshop
(pro neregistrované na PDD 2 kredity)

Workshop je zaměřen na ekonomic-
kou problematiku, k níž směřuje množ-
ství dotazů zubních lékařů. Témata: Da-

ňový a ekonomický pohled na obě mož-
nosti koupě z pozice kupujícího i pro-
dávajícího. Rozdíly v daňové evidenci 
a účetnictví v průběhu činnosti s. r. o. 
a fyzické osoby. Optimalizace daňové 
zátěže s využitím benefitů, možné sní-
žení nákladů práce. Příprava na prodej 
praxe fyzické nebo právnické osoby: 
hlavní rozdíly a praktické dopady. Nej-
častější problémy a jejich praktické ře-
šení, zkušenosti z uplynulého období.

DIAGNOSTICKé MOŽNOSTI 
CBCT VyŠeTřeNí V PRAxI
PřeDNáŠeJíCí V JeDNáNí
(Camosci, s. r. o.)
9. 10. 2015, 9.00–10.30 hod.
Teoretický workshop  
s praktickou ukázkou

Na workshopu budou představe-
ny diagnostické možnosti CBCT vy-
šetření (3D RTG) v každodenní pra-
xi v oblastech endodoncie, implanto-
logie, parodontologie a retinovaných 
zubů. Ve spolupráci s profesionální-
mi zobrazovacími centry NAVIHELP 
(www. na vi help. cz) si budete moci vy-
hodnotit konkrétní případy pacientů, na 
kterých si ověříte výhody a v mnoha pří-
padech také nezbytnost využití CBCT 
vyšetření. Seznámíte se také s obecný-
mi pravidly při práci s 3D softwarem.

VyUŽITí LASeRU NA MěKKé 
A TVRDé TKáNě
PřeDNáŠeJíCí V JeDNáNí
(Camosci, s. r. o.)
9. 10. 2015, 10.30–12.00 hod.
Teoretický workshop  
s praktickou ukázkou

Workshop poskytne komplexní prak-
tické informace o využití laseru na měk-
ké a tvrdé tkáně ve stomatologii. Účast-
níci získájí přehled o využití laseru při 
každodenních výkonech včetně prak-
tických rad a step-by-step postupů, vy-
zkouší si práci s nejvýkonnějším lase-
rem LightWalker společnosti FOTONA.

KARBONOVé KONSTRUKCe
PAOLO PAGLIARI (Itálie)
(Profitime, s. r. o.)
9. 10. 2015, 9.00 – 11.00 hod.
Teoretický workshop  
s praktickou ukázkou

Přednášející se podělí o své zkuše-
nosti s novou technikou: použití kom-
pozitu a konstrukcí s karbonovými vlák-
ny k dosažení funkčních Brånemarků, 
korunek, můstků a na další typy pra-
cí jako alternativa k pracím z kovo-
vých slitin. Karbonové vlákno a kom-
pozit vrstvený technikou M.C.M. (vrst-
vení do průhledných kyvet) je maximál-
ně funkční a zároveň estetické prove-

dení zubní náhrady zvláště v případě 
implantátů. Tato kombinace materiálů 
je velmi lehká (zhruba 13 g na čelistní 
oblouk), absorbuje 63 % žvýkacích sil, 
je rezistentní, biokompatibilní, značně 
redukuje finanční náklady a čas. Tech-
niku lze použít u okamžitého zatížení 
Columbus Brigde protokolu.

Přednášející Paolo Pagliari je zubní 
technik, zakladatel práce s transparent-
ní kyvetou s produkty DEI Lab., profesor 
na univerzitě v Genově (2007 – 2011).
Publikoval řadu odborných článků na 
téma technika transparentní kyvety s fo-
tosenzitickými materiály, přednáší a ve-
de praktické kursy, aktuálně spolupra-
cuje s prof. G. Cattadori na univerzi-
tě v Parmě, je oficiální národní školitel 
ANTLO 2013.

ÚČINNOST DeKONTAMINACe 
DUTINy ÚSTNí PřI LéČBě 
PARODONTáLNíCH 
ONeMOCNěNí
Dr. DORINA LAURITANO (Itálie)
(Profitime, s. r. o.)
9. 10. 2015, 11.00 – 12.00 hod.
Teoretický workshop  
s praktickou ukázkou

Cílem přednášky je ukázat, jak pou-
žívat přípravek HybenX® v každoden-
ní praxi zubního lékaře. Uvedená stu-
die ukazuje vynikající klinické výsledky 
při použití u pacientů s parodontitidou. 
Studie hodnotila účinnost přípravku 
HybenX® při léčbě chronické parodon-
titidy u dospělých pacientů a měla určit 
antibakteriální vlastnosti tohoto příprav-
ku. Po ošetření s HybenX® bylo pozo-
rováno výrazné snížení množství bakte-
rií, a to jak celkově, tak i pro specific-
ké parodontální patogeny představující 

Jak na koupi a prodej zubní ordinace 
z pohledu fyzické a právnické osoby 
poradí na svém workshopu Ing. Jiří Šusta. 

UPOZORNěNí:
z Účast na workshopech je 
možná bez vazby na registraci 
na PDD 2015.
z Přehled workshopů a aktuální 
informace o volné kapacitě 
najdete na www.dent.cz (na 
hlavní stránce odkaz s logem 
Výstava a Workshopy).

z Uzávěrka on-line přihlášek 
na workshopy je 30. 9. 2015.
z Na workshopy s ještě 
volnou kapacitou poté bude 
možná registrace i přímo na 
místě v Národním domě na 
Vinohradech. Informace aktuálně 
sledujte na www. dent. cz. 

z PRO ReGISTROVANé 
NA PDD je vstup na všechny 
workshopy zdarma.
z NeReGISTROVANí NA PDD 
platí poplatek za vybrané 
workshopy 500 Kč a za účast 
obdrží 2 – 3 kredity, podle délky 
trvání workshopu.

z Cena i forma úhrady bude 
uvedena na registračním 
formuláři workshopu.

z Kontakt: ČSK, Ing. Jindra 
Ševčíková, tel.: 775 914 181, 
e-mail: sevcikova@dent.cz
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červený komplex (Red Komplex – Por-
phyromonas gingivalis, Treponema den-
ticola, Tannerella forsythia). Průměrné 
snížení bylo o 99 % bakterií červeného 
komplexu a zhruba o 96 % z celkového 
množství bakterií. Toto snížení bylo sta-
tisticky významné a bylo založeno na 
P- hodnotě. Léčba s HybenX® je velmi 
účinná při výskytu bakterií v parodon-
tálních chobotech a efektivní u paro-
dontologických pacientů. HybenX® je 
účinný zdravotnický prostředek pro léč-
bu středně těžké a těžké chronické pa-
rodontitidy.

Přednášející dr. Dorina Lauritano pů-
sobí na univerzitě Milano „Bicocca“, 
Monza. Zabývá se výzkumy v oblasti 
medicíny v dutině ústní, zejména sys-
témovými farmakologickými protokoly 
pro mukokutánní patologii. V součas-
nosti pracuje na výzkumu o biomole-
kulárních aspektech prekancerózních 
patologií ústní sliznice. Je autorkou ví-
ce než 245 publikací v mezinárodních 
časopisech.

ZáKLADNí NeODKLADNá 
ReSUSCITACe 
A AUTOMATIZOVANá exTeRNí 
DeFIBRILACe 
MUDr. VLADIVOJ TUZAR 
9. 10. 2015, 13.00–16.00 hod.
Praktický workshop
(pro neregistrované na PDD 3 kredity)

Věděli byste si rady s náhle vzniklou 
poruchou vědomí pacienta? Co dělat 
při zástavě oběhu, při vzniku závažné 
alergické reakce či při křečích? Každý 
zdravotník musí umět zvládnout sta-
vy náhle vzniklého a bezprostředního 
ohrožení života pacienta. Tyto znalosti 
by měly být pravidelně osvěžovány mi-
nimálně v dvouletých intervalech. Bě-
hem workshopu se seznámíte s dopo-
ručenými postupy v oblasti resuscitace 
a na modelech se naučíte praktickým 
dovednostem – nepřímá masáž srdeční, 
dýchání pomocí resuscitačního vaku, 
zajištění nitrožilního vstupu, aplikace 
léků, použití jednoduchých pomůcek 

pro zajištění průchodnosti dýchacích 
cest, použití automatizovaného externí-
ho defibrilátoru (AED).

AKTUáLNí PRáVNí OTáZKy 
V ZUBNíM LéKAřSTVí
Mgr. JIří SLAVíK
9. 10. 2015, 13.00–15.00 hod.
Teoretický workshop
(pro neregistrované na PDD 2 kredity)

Témata workshopu: Vedení zdravot-
nické dokumentace. Informovaný sou-
hlas. Odpovědnost zubního lékaře. Pro-
fesní pojištění. Odpovědi na dotazy 
účastníků workshopu.

KOMPLexNí eNZyMOVá PéČe 
O DUTINU ÚSTNí
doc. MUDr. MARTIN WALD, Ph.D., 
MDDr. MARTINA TOMáŠKOVá,  
MUDr. DANA ŠABATOVá
(Wald Pharmaceuticals, s. r. o.)
9. 10. 2015, 15.00–16.00 hod. 
Teoretický workshop

Aplikace preparátu ENZYMEL – vý-
sledky studie vlivu proteolytických en-
zymů na klinický vývoj parodontitidy 
(MDDr. Martina Tomášková, MUDr. 
Dana Šabatová, Hořice): Lokální apli-
kace proteolytických enzymů k léčbě 
zánětlivých onemocnění je v literatuře 
dostatečně dokumentována. Systema-
tická studie zabývající se lokální apli-

kací proteáz ve formě zubní pasty, mu-
koadhezivního gelu, event. v kombina-
ci s lokálními dezinficiencii, nebyla do-
posud provedena. Cílem sdělení je pre-
zentovat dílčí výsledky dvojitě slepé, 
placebem kontrolované, pilotní studie 
vlivu proteáz v zubní pastě (ENZY MEL 
Parodont), resp. placeba, na klinický 
vývoj parodontitidy v kombinaci s od-
borně vedenou ústní hygienou, resp. 
bez ní.

Vliv lokálně aplikovaných proteáz na 
onemocnění měkkých tkání dutiny ústní 
a parodontu (doc. MUDr. Martin Wald, 
Ph.D., Chirurgická klinika 2. LF UK a FN 
Motol): Cílem sdělení je poukázat na 
pozitivní vliv lokálně aplikovaných ži-
vočišných a rostlinných proteáz v léč-
bě zánětlivých onemocnění dutiny úst-
ní s důrazem na onemocnění parodon-
tu a poukázat na biologickou rozdílnost 
pozitivně působících lokálně aplikova-
ných proteáz proti negativní roli endo-
genních a/nebo bakteriálních proteáz 
v patogenezi parodontitidy. 

Enzymoterapie ve stomatologické pra-
xi, aplikační formy enzymů v dentální 
hygieně (Lcda. Eliška Waldová): Před-
stavení produktů ENZYMEL a nastínění 
možností jejich použití ve stomatologic-
ké ordinaci a v ordinaci dentální hygi-
enistky. 

Zpracovala redakce

Aktuálními právními otázkami 
v zubním lékařství zájemce 

opět i na letošních PDD 
provede Mgr. Jiří Slavík.

Jednu z přednášek v rámci 
workshopu Komplexní 
enzymová péče o dutinu 
ústní povede, stejně jako 
loni, doc. MUDr. Martin 
Wald, Ph.D.

Doporučené postupy 
resuscitace si můžete 
prakticky procvičit na 
workshopu MUDr. 
Vladivoje Tuzara. 



DůLeŽITá NABíDKA Z DěČíNSKA  
PRO STUDeNTy A ABSOLVeNTy ZUBNíHO LéKAřSTVí
Na Děčínsku hrozí nedostatek zubních lékařů a možný kolaps 
stomatologické péče. Na podnět OSK Děčín se situací zabývají 
zejména představitelé státní správy a VZP ČR a nabízejí 
zájemcům výhodné podmínky pro práci v tomto regionu.

OSK Děčín vyvolala jednání, kterého se 20. 2. 2015 zúčastnili 
zástupci OSK Děčín, OSK Česká Lípa, Krajského úřadu Ústeckého 
kraje a starostové či radní jednotlivých měst a obcí.

Předseda OSK Děčín MUDr. Petr Bartl seznámil přítomné s ne-
příznivým věkovým složením zubních lékařů v okrese Děčín. Ce-
lých 41 % aktivních zubních lékařů jsou pracující důchodci, v roce 
2016 jich podle odhadu bude již 51 %. Aktuálně přišlo do oblasti 
pouze 6 nových zubních lékařů, z toho 4 cizinci. Stejně tak je ne-
příznivá situace i v Libereckém kraji, jak informovali zástupci OSK 
Česká Lípa.

Z jednání vyplynula řada konkrétních možností, jak podpořit zá-
jem zubních lékařů o práci v tomto regionu. 

Konkrétní nabídky jsou následující:
zz STUDIJNí PROGRAM ÚSTeCKéHO KRAJe.  

Očekávaná úprava stipendijních podmínek  
pro akademický rok 2015/2016:

 • Žadatel o stipendium nemusí mít trvalé bydliště 
v Ústeckém kraji.

 • Podmínkou stipendia nebude konkrétní studijní průměr.
 • Stipendium bude stanoveno částkou 50 000 Kč pro akademický 

rok od druhého roku studia.
 • Závazek studenta bude předběžně specifikován na konkrétního 

poskytovatele zdravotních služeb.

Informace: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel.: +420 475 657 435, 
e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz
Tento stipendijní program je již prostřednictvím OSK Děčín 
nabízen studentům středních škol s cílem motivovat je ke studiu 
oboru zubní lékařství. 
zzVZP ČR, ReGIONáLNí POBOČKA ÚSTí NAD LABeM, 

LIBeReC. Ředitel pobočky MUDr. Petr Veselský sdělil na sněmu 
OSK Děčín (26. 11. 2014), že VZP je ochotna navázat smlouvu 
s každým novým zubním lékařem v tomto regionu.
zz ŠLUKNOV. Městský úřad Šluknov na základě svého 

programového prohlášení může zubním lékařům zajistit 
městský byt nebo pozemek na výstavbu rodinného domu 
za zvýhodněných podmínek. 
Informace: Mgr. Eva Džumanová, starostka,  
tel.: +420 412 315 339, mobil: +420 731 411 500,  
e-mail: dzumanova@mesto-sluknov.cz 
zzČeSKá KAMeNICe. Městský úřad může zubním lékařům 

nabídnout novou ordinace bez vybavení a poskytnout 
bytové zázemí.
Informace: Ing. Hana Štejnarová, starostka,  
tel.: +420 412 151 534, mobil: +420 773 771 173,  
e-mail: starostka@ceska-kamenice.cz
zz JIřeTíN POD JeDLOVOU. Obecní úřad se problematikou 

zabývá, konkrétní možnosti na základě individuálního jednání.
Informace: Josef Zoser, starosta, mobil: +420 603 887 907, e-mail: 
josef.zoser@jiretin.cz

Zpracovala redakce 

V pořadí 18. ročník mezinárodního 
kongresu Pražské dentální dny (PDD), 
který pořádá Česká stomatologická 
komora, bude letos opět dvoudenní 
a koná se ve čtvrtek a v pátek 
8. – 9. října 2015 v Národním domě 
na Vinohradech. 

Organizační výbor se snažil přinést 
pokračování specializovaného zúže-
ní pohledu a koncentraci na jednu ob-
last zájmu zubního lékaře. Nosným té-
matem letošních PDD je Problematika 
horního laterálního úseku chrupu, kte-
rý hned „z okraje“ horním prvním pre-
molárem připravuje často i zkušeným 
zubním lékařům velkou výzvu. 

Odborný program je rozdělen do sek-
cí chirurgicko-implantologické, paro-
dontologické, ortodonticko-pedostoma-
tologické, protetické, konzervační sto-
matologie a v pátek 9. 10. je připravena 
sekce pro sestry a dentální hygienistky.

Po loňských zkušenostech a dobrých 
ohlasech nabídnou PDD 2015 opět pa-
nelové diskuse, které umožní společ-
nou výměnu názorů všech přednášejí-
cích vždy na závěr dopoledního nebo 
odpoledního bloku. Koordinátor pro-
gramu povede panelovou diskusi na zá-
kladě dotazů od posluchačů. 

KONGReS PDD 2015: VyUŽIJTe VČASNOU ReGISTRACI  
DO 10. 8. ZA ZVýHODNěNOU CeNU

Podrobně se můžete s odborným 
programem kongresu Pražské dentál-
ní dny 2015 seznámit na www.dent.cz 
nebo v tištěném programu rozeslaném 
s květnovým LKS. 

Možná je registrace pouze na celý 
dvoudenní kongres, a to do 10. 8. za 
zvýhodněnou cenu, poté za ceny uve-
dené v přihlášce (možnost on-line regis-
trace na www.dent.cz). Studenti zubní-

ho lékařství se mohou přihlásit do 10. 9. 
za zvýhodněných podmínek, které platí 
pro prvních 120 přihlášených.

Slavnostní zahájení PDD 2015 pro-
běhne ve čtvrtek 8. 10. v 9.00 hod. 
v Majakovského sále Národního do-
mu na Vinohradech a téhož dne se také 
uskuteční Společenský večer. 

Souběžně s PDD 2015 se bude po 
oba dny konat doprovodný program. 
Kromě odborných workshopů pro zub-
ní lékaře, sestry a dentální hygienistky 
(viz podrobný přehled na str. 146 – 148) 
a prezentace novinek jsou plánovány 
preventivně koncipované akce určené 
pro širokou veřejnost, k nimž bude opět 
patřit projekt Dny dětské prevence a již 
třetí Český den zdravých zubů. 

Kongresové oddělení ČSK

Kontaktní adresa:  
Ing. Hana Štěpánková, Kongresové 
oddělení ČSK – „PDD“.  
Slavojova 22, 128 00 Praha 2,  
tel.: +420 234 709 613,  
e-mail: stepankova@dent.cz
Odborný program  
PDD 2015 – Kredity:
PZL účast na celém kongresu: 16
Sestry, dentální hygienistky: 4 
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odborné sdělení

Tereza Hošková1), Radomír Hodan1), Gabriela Pavlíková2), Vojtěch Peřina3), Zdeněk Daněk3), Jan Štembírek1)

1)  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice, Ostrava
2)  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3)  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

a Fakultní nemocnice, Brno

O AUTORCe

LéKy INDUKOVANá OSTeONeKRóZA ČeLISTí 
A ReGISTR BISFOSFONáTOVýCH 
OSTeONeKRóZ ČeLISTí V ČeSKé RePUBLICe

Praktické sdělení

MUDr. Tereza Hošková (*1982) absolvovala 
studium oboru stomatologie na LF UK 
v Plzni v r. 2008. Po skončení nastoupila na 
Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
FN v Ostravě, kde pracuje doposud. Je 
zařazena v předatestační přípravě v oboru 
orální a maxilofaciální chirurgie a věnuje se 
pacientům s antiresorpční léčbou a orální 
medicíně.

Kontakt: tereza.hoskova@seznam.cz
 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
 FN Ostrava
 17. listopadu 1790
 708 52  Ostrava-Poruba

SOUHRN: Autoři předkládají přehledný popis problematiky 
osteonekrózy čelistí u pacientů s antiresorpční terapií (ARONJ) 
užívajících léky modifikující kostní metabolismus (BMA). Dá-
le představují strukturu a vzhled registru těchto pacientů s již 
vzniklou osteonekrózou čelistí a přístup do něj. Zdůrazňují 
bezpečnost vložených dat i následného pozdějšího statistické-
ho hodnocení. Závěrem zdůrazňují význam prevence a spo-
lupráce mezi praktickými zubními lékaři, stomatochirurgy, kli-
nickými maxilofaciálními chirurgy a v neposlední řadě mezi 
všeobecnými lékaři, kteří léčbu těmito léky ordinují a řídí.
Klíčová slova: bisfosfonáty, antiresorpční terapie, osteonekró-
za čelistí, denosumab, BMA, registr.

MeDICATION INDUCeD OSTeONeCROSIS 
OF THe JAW IN CANCeR PATIeNTS AND ReGISTeR OF 
THe BISPHOSPHONATe ReLATeD OSTeONeCROSIS 
OF THe JAW IN THe CZeCH RePUBLIC
Professional article

SUMMARy: The authors present a concise and clear descrip-
tion of the issue of osteonecrosis of the jaw seen in patients un-
dergoing antiresorptive therapy (ARONJ) using medicaments 
that modify the metabolism of the bones (BMA). Furthermore, 
they present the structure and appearance of the registry of 
patients who have suffered osteonecrosis of the jaw, and the 
access to the registry itself. They emphasize the security of the 
entered data and the subsequent statistical evaluation. Addi-
tional emphasis is relayed upon prevention and cooperation 
between practical dentists, dental surgeons, and clinical de-
partments, and last but not least among doctors who prescribe 
and manage these medications and treatments.
Key words: bisphophonates, antiresorptive therapy, osteone-
crosis of the jaw, denosumab, BMA, registrbo.
 
LKS, 2015, 25(7 – 8): 150 – 155

ÚVOD
Osteonekróza čelisti u pacientů léčených pro nádorové, 

metastatické postižení skeletu nebo metabolické onemocnění 
kostí (osteoporóza, Pagetova choroba) je vzácnou, přesto stá-
le častější a v pokročilých stadiích až devastující komplikací 
antiresorpční terapie. Pacientům výrazně snižuje kvalitu živo-
ta a v krajním případě může vést až k nemožnosti perorálního 
příjmu potravy. Vzhledem k obtížnosti terapie osteonekrózy 
čelistí je potřeba se cíleně zaměřit především na preventivní 
opatření a minimalizovat rizika vzniku (1, 2, 3).

Osteonekróza čelistí (ONJ) je popsána v souvislosti s léky 
modifikujícími kostní metabolismus (angl. Bone Modifying 
Agents, BMA). Do této velké skupiny patří bisfosfonáty s ce-
lou paletou dusíkatých a nedusíkatých zástupců. Dále inhibi-
tory RANK – ligandu (RANKL) s prozatím jediným zástupcem 
denosumabem. Pozornost se také obrací na léky s anti-angio-
genními účinky užívané v onkologii, jako jsou bevacizumab 
a sunitinib. Tyto léky se používají především v konkomitantní 
terapii s BMA, ale případy osteonekrózy čelisti jsou popsány 
i bez souvislosti s BMA (4, 5, 6, 7).
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Na tato fakta zareagovala i American Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) a aktualizovala „Posi-
tion paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw 
– 2014 Update“, kde ihned v úvodu mění nomenklaturu 
z předchozí Bisphosphonates-Related Osteonecrosis of the 
Jaw (BRONJ) na Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw 
(MRONJ) právě pro velký nárůst ONJ při antiresorpční terapii 
(denosumab) a antiangiogenní terapii (16).

BISFOSFONáTy  
A OSTeONeKRóZA ČeLISTí

Nejvíce je z výše uvedených léků prozkoumána souvislost 
vzniku osteonekrózy čelisti s užíváním bisfosfonátů (obr. 1). 
Bisfosfonáty jsou analogy pyrofosfátu, které se vážou na hyd-
roxyapatit kostní hmoty a vedou k inhibici osteoklastů, čímž 
brání resorpci kosti. Přesný mechanismus tohoto jevu nicmé-
ně není dosud znám. Bisfosfonáty se dělí na nedusíkaté, které 
byly vyráběny nejdříve (např. klodronát, etidronát), a dusíka-
té (např. pamidronát, alendronát, ibandronát, zoledronát, ris-
edronát), přičemž vyšší potenciál účinku je přisuzován dusí-
katým bisfosfonátům. Nedusíkaté bisfosfonáty pravděpodob-
ně působí až po pohlcení osteoklastem a proniknutí do je-
ho cytoplazmy na metabolismus ATP, čímž blokují metaboli-
smus buňky jako celku a způsobují smrt osteoklastu. Naproti 
tomu dusíkaté bisfosfonáty pronikají do metabolismu prekur-
zorů cholesterolu do řetězce mevalonátového cyklu a ome-
zí tak metabolismus drobných proteinů nutných pro složení 
a funkci buněčné membrány, což vede také k nekróze buň-
ky (1, 8). 

Dle literatury se zdá, že bisfosfonáty účinkují nejen na 
osteoklasty, ale v závislosti na koncentraci také na řadu dal-
ších typů buněk. Mimo jiné mohou potlačovat angiogenezi, 
imunitní odpověď a při vysoké místní koncentraci působit cy-
totoxicky i na epiteliální buňky ústní sliznice. Problémem pro 
klinickou praxi však zůstává především dlouholetá kumulace 
těchto léčiv v kostech, což může mít za následek vznik klinic-
kých projevů i po ukončení užívání bisfosfonátů (8, 9). 

Přesný patofyziologický mechanismus vzniku osteonekró-
zy ale stále není plně objasněn, také epidemiologická data 
se v odborné literatuře dosti liší. Je třeba brát v úvahu typ bis-
fosfonátu, délku a cestu podání, přidružená onemocnění pa-
cienta a jejich terapii (diabetes mellitus, kortikoterapie, cyto-
statická léčba, chemoterapie). Vše také komplikuje skutečnost, 
že během léčby mají pacienti často různé druhy bisfosfonátů 
nebo v poslední době přecházejí na denosumab či současně 
užívají i anti-angiogenní léčbu. 

Díky inhibičním účinkům na osteoklasty jsou bifosfoná-
ty předepisovány řadou lékařů různých odborností. Používa-
jí se v léčbě nezhoubných kostních onemocnění (např. osteo-
porózy, Pagetovy choroby) nebo u zhoubných nádorů kostí 
(např. mnohočetného myelomu, osteolytických metastáz ná-
dorů prsu, prostaty, ledvin aj). Bisfosfonáty u těchto pacientů 
snižují bolest, riziko vzniku zlomenin a maligní hyperkalce-
mie, čímž výrazně zvyšují kvalitu života pacientů. U onkolo-
gických pacientů jsou bisfosfonáty podávány ve výrazně vyš-
ších dávkách, než je tomu u pacientů s osteoporózou. V obou 
indikacích jsou podávány buď perorálně, nebo intravenózně, 
s různými režimy podávání. Zejména u režimů s delší pro-
dlevou mezi jednotlivými dávkami pak často dochází k opo-
menutí informovat svého zubního lékaře o léčbě bisfosfonáty 
nebo naopak k opomenutí informovat lékaře předepisujícího 
bisfosfonát o výkonu v dutině ústní. Informovanost zubního 
lékaře je velmi důležitá před zahájením léčby bisfosfonáty, bě-
hem užívání a vzhledem ke kumulaci bisfosfonátů v kostech 
i po jejich vysazení.

DeNOSUMAB  
A OSTeONeKRóZA ČeLISTI

Kostní metabolismus je dynamický proces postavený na 
rovnováze mezi novotvorbou a resorpcí kosti. Za normálních 
okolností je z osteoblastů uvolněn RANKL, který se naváže na 
RANK receptor na povrchu osteoklastů a tím je aktivuje, čímž 
zahájí kostní resorpci. U pacientů s kostní nádorovou choro-
bou nebo u osteoporotických pacientů je resorpce kosti příliš 
vysoká a je snaha ji snížit. Denosumab je lidská monoklonál-
ní protilátka, která se váže na lidský RANKL, jinými slovy de-
nosumab je inhibitor RANKL. Vazbou na RANKL brání deno-
sumab aktivaci receptoru RANK na povrchu osteoklastů a tím 
zabrání aktivaci osteoklastů a resorpci kosti. Denosumab je 
podáván ve stejných indikacích jako bisfosfonáty, tedy u on-
kologických pacientů s metastatickým postižením kostí i u pa-
cientů s metaolickým kostním onemocněním (nejčastěji os-
teoporóza).

Dle našich zkušeností a dostupné literatury existuje řada 
pacientů užívajících denosumab, u kterých je popsaná osteo-
nekróza čelistních kostí. Přesný mechanismus vzniku nekrózy 
u těchto pacientů není dosud objasněn a je předmětem další-
ho zkoumání (5, 10, 11).

LéČBA NeKRóZy ČeLISTNíCH KOSTí 
PřI ANTIReSORPČNí LéČBě

Při řešení a terapii osteonekrózy čelisti není odborná veřej-
nost jednotná. Mezi pracovišti zabývajícími se řešením vznik-
lých čelistních osteonekróz při antiresorpční terapii (ARONJ) 
existují rozdíly v přístupu k jejich terapii, zvláště ve smyslu, 
zda preferují chirurgickou nebo konzervativní léčbu. Konzer-
vativní léčba spočívá v šetrné toaletě defektů, dlouhodobém 
podáváním antibiotik, egalizaci ostrých okrajů kosti a při pří-
padné sekvestraci v šetrném odstranění sekvestru. Cílem je 
minimalizovat obtíže pacienta (bolest, otok, hnisavá exsuda-
ce…) a zabránit progresi osteonekrózy. Chirurgická léčba spo-
čívá v radikální resekci osteonekrózy a v hermetickém přeši-
tí rány. Argumentem je, že nekrotická kost se nemůže zhojit, 
protože sama nemá hojivé schopnosti a ani okolní kost díky 
antiresorpční léčbě nemůže tuto nekrózu resorbovat nebo 
vyloučit. Varianty existují také v délce a typu podávaných an-
tibiotik. Na každém pracovišti se postupuje v rámci dostup-
ných znalostí způsobem, který je na daném pracovišti osvěd-
čený nebo v praxi vyzkoušený (3, 8, 9, 12, 13, 14, 15).

Obr. 1: Bisfosfonátová osteonekróza horní čelisti vpravo 
u onkologické pacientky (karcinom prsu s generalizací do skeletu). 
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ReGISTR BISFOSFONáTOVýCH OSTeONeKRóZ 
V ČeSKé RePUBLICe 

V České republice neexistuje statisticky hodnotitelný sou-
bor pacientů s bisfosfonátovou nekrózou. Nevíme, u jakých 
onemocnění se u nás osteonekróza vyskytuje nejčastěji. Ne-
víme, zda vznik nekrózy není urychlen celkovým zdravotním 
stavem nebo přidruženou léčbou. V ČR není zhodnoceno, na 
jakém místě jsou čelisti postiženy nejčastěji a co je nejčastější 
příčinou vzniku. Co je však pro další vývoj nejdůležitější: stále 
nevíme, jaký způsob léčby je pro naše pacienty nejvhodněj-
ší, zda konzervativní, nebo chirurgický. Podobně je také dobré 
vědět, jaké je statisticky nejlepší dávkovací schéma antibiotik.

Díky finanční podpoře Fakultní nemocnice Ostrava a spo-
lupráci s jinými pracovišti maxilofaciální chirurgie vznikl 
v České republice registr bisfosfonátových osteonekróz čelistí, 
jehož cílem je spolupráce v rámci celé České republiky a vy-
tvoření statisticky hodnotitelného souboru dat, která nám po-
mohou objasnit problematiku čelistních osteonekróz a dále 
přinesou cenné poznatky, jež budou převedeny do praxe při 
jejich léčbě. Naším cílem bylo vytvořit registr, který by byl do-
stupný všem, byl uživatelsky snadný (tzn. zadávání dat by ne-
bylo obtížné a neznamenalo by příliš velkou časovou ztrátu). 

Registr má svou webovou adresu: https://registrbo.fno.cz. 
Funguje v běžném internetovém prohlížeči a je provozován 
na serveru Fakultní nemocnice Ostrava. Jeho provozování by-
lo úspěšně schváleno etickou komisí Fakultní nemocnice Os-
trava (č. p. 105/2012). Výše uvedený odkaz směruje na při-
hlašovací okno, kde je nutné zadat přihlašovací jméno a hes-
lo (obr. 2). Struktura registru je následující: každé pracoviště 
v ČR si určí tzv. správce, tedy jednoho lékaře na pracovišti, 
který bude mít zajištěn přístup do registru zřizovatelem (heslo 
zřídí superadmin – oddělení informačních technologií FN Os-
trava). Správce poté může dávat přístupy jednotlivým uživate-
lům – dalším lékařům na daném pracovišti (obr. 3). 

Registr je zajištěn proti zneužití dat stejným způsobem ja-
ko digitální forma zdravotnické dokumentace FN Ostrava. Dá-
le je zajištěn i v rámci jednotlivých uživatelů. Každý uživa-
tel uvidí a může měnit pouze své zadané pacienty. Data za-
daná jinými uživateli na jiných pracovištích neuvidí (zobrazí 
se pouze iniciály, rok narození a pracoviště). Toto zajištění se 
dá zrušit na základě písemného souhlasu všech zúčastněných 
pracovišť (obr. 4). 

Do registru jsou zadávány identifikační údaje, data o celko-
vém zdravotním stavu pacienta, informace o hlavní diagnóze, 
kvůli které užívá bisfosfonáty (jedná-li se o onkologického pa-

Obr. 2: Přihlašovací okno registru  
bisfosfonátových osteonekróz čelistí.

Obr. 3: Organizační členění registru. Správce – určený lékař 
za každou kliniku, kterému byl přístup zajištěn superadminem 
(oddělení informačních technologií FN Ostrava), uživatel – lékař 
z kliniky, kterému byl zřízen přístup do registru správcem. 

Obr. 4: Seznam pacientů vložených do registru. Pacienti z jiných oddělení jsou pro naše pracoviště 
zobrazeni pouze zkrácenou formou (iniciály, rok narození, pracoviště, zadávající lékař).

https://registrbo.fno.cz
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cienta, je zaznamenán i způsob léčby, např. chemoterapie, ra-
dioterapie), pacientem užívaná léčiva a přidružená onemoc-
nění. Dále se vkládají informace o stomatologickém vyšetření 
a způsobu zjištění léze (obr. 5 a 6). Detailně se zaznamenává 
také typ, dávka, doba a způsob podávání bisfosfonátů (obr. 7) 
a extrahovaný zub (obr. 8).

Pomocí navrženého schématu horní a dolní čelisti se za-
znamená lokalizace a rozsah nekrózy alveolu, přičemž horní 
čelist je ve vertikálním směru rozdělena na šest a v horizon-
tálním na dvě části (hranici tvoří dno nosní a čelistní dutiny), 
zatímco dolní čelist je ve vertikálním směru rozdělena na osm 
částí a v horizontálním na dvě (hranici tvoří mandibulární ka-
nál) (obr. 9). 

Nakonec se uvádí předepsaná forma terapie (konzervativní 
či chirurgická) a případné zhojení osteonekrózy (obr. 10). Dle 

současných parametrů se za úspěch pokládá zhojení sliznič-
ního krytu nad předešlým kostním defektem trvající 2 měsí-
ce, tento parametr však je možné na základě odborné diskuse 
změnit. Registr má několik statistických výstupů, které je mož-
no upravovat po domluvě se zřizovatelem dle potřeb uživate-
lů (obr. 11). V budoucnu je možné zavést například zobrazení 
závislosti nekrózy na základním onemocnění, přidružených 
chorobách, typu bisfosfonátů apod.

Problematika bisfosfonátů je velmi široká a komplikova-
ná, zajisté není v silách praktických zubních lékařů ji kom-
plexně obsáhnout, nicméně vzhledem k tomu, že tito lékaři 
jsou „v první linii“, je nutné, aby o riziku vzniku osteonekró-
zy věděli a snažili se mu předejít a minimalizovat ho. Pokusi-
li jsme se proto vytvořit leták, který se dostává od lékaře pře-
depisujícího bisfosfonáty prostřednictvím samotného pacienta 

Obr. 5: Ukázka karty se základním 
onemocněním a léky zadaného pacienta.

Obr. 6: Ukázka karty s přidruženým 
onemocněním zadaného pacienta 
a s informacemi o stomatologickém 
vyšetření a způsobu zjištění léze.
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Obr. 7: Ukázka tabulky bisfosfonátů, kterými je pacient léčen.

Obr. 8: Zubní kříž, který slouží k zadávání extrahovaných zubů.

Obr. 9: Lokalizace nekrózy na alveolu horní a dolní čelisti, kde jsme určili naše hranice 
pro určování postižených oblastí.
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k ošetřujícímu stomatologovi a ten je touto cestou informován 
o bisfosfonátové terapii pacienta. Leták byl přílohou časopisu 
LKS 2014, ročník 24, č. 9. V letáku je souhrnně popsána pro-
blematika bisfosfonátů, včetně opatření před a při extrakci zu-
bů u pacientů užívajících bisfosfonáty. Uveden je i seznam 
kontaktů na pracoviště (stomatochirurgická pracoviště), kte-
rá budou připravena konzultovat s praktickými zubními lékaři 
nebo lékaři předepisujícími bisfosfonáty jejich pacienty, pří-
padně je převzít do péče (obr. 11). Leták je dostupný ke staže-
ní na webu registru: https://registrbo.fno.cz (Bisfosfonátová 
osteonekroza čelistí.pdf). 

ZáVěR
Rádi bychom, aby náš registr přispěl svým dílem k rozvoji 

spolupráce napříč celou Českou republikou, protože si jsme 
vědomi toho, že úspěchu nelze dosáhnout bez vzájemné spo-
lupráce mezi všemi pracovišti, ať těmi zabývajícími se onkolo-
gickou či osteologickou problematikou, tak i mezi ordinacemi 
praktických zubních lékařů a jejich místně určenými klinický-
mi stomatologickými, stomatochirurgickými pracovišti. Snaží-
me se seznámit s problematikou i předepisující skupiny léka-
řů, spolupracujeme s onkology, hematoonkology, osteology, 
revmatology a jedním z našich cílů je i zvýšení informovanos-
ti pacienta zařazením rizika vzniku ONJ jako možného nežá-
doucího účinku do příbalových letáků daných léků.

Naše společná práce si klade za cíl zjistit, jak nekrózy čelist-
ních kostí nejlépe léčit a hlavně jak zabránit jejich vzniku, aby 
se staly pouze historickým objektem zkoumání stomatologie.

Obr. 10: Označení způsobu léčby v registru, kdy každá 
barva znamená informace o způsobu léčení a zhojení léze 
(žlutá – konzervativní léčba, modrá – chirurgická léčba, 
zelená – zhojení).

Obr. 11: Zpracování statistiky v registru. Exportují se pouze data, 
na která má uživatel právo.
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malé ilustrované repetitorium

DeNTOALVeOLáRNí CHIRURGIe
Petr Pošta1), Lucie Baborská2), Michal Šír3)

1) Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 2) Pedostomatologické oddělení, 3) Ortodontické oddělení
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

TeST 7 – 8

Obr. 1: Vstupní OPG zhotovené na klinickém pracovišti.

Pacientka ve věku 11 let byla dopo-
ručena praktickým zubním lékařem 
(PZL) na naši kliniku s žádostí o vyšet-
ření a eventuální léčbu pro neprořezání 
zubů 41 a 42. K vyšetření donesla za-
půjčené OPG od PZL. Dle matky byla 
v minulosti provedena extrakce blíže 
neurčeného stálého zubu v levém dol-
ním kvadrantu.

Dívka byla po interní stránce celko-
vě zdráva, bez trvalé medikace, očko-
vána byla dle očkovacího kalendáře, 
neměla žádné alergie a ani v minulosti 
vážněji nestonala. Informace z rodinné 
anamnézy neměly souvislost se součas-
ným onemocněním. Provedli jsme kli-
nické vyšetření, zevně v oblasti hlavy 
a krku byl nález fyziologický. V ústech 

jsme shledali pozdně smíšený chrup, 
zuby 42, 41 a 31 nebyly patrné, zub 32 
byl částečně prořezaný. Chyběly též zu-
by 13 a 23, stejně tak i zub 36, který byl 
dle doprovodu pacientky již dříve extra-
hován, perzistoval dočasný zub 63. Byl 
přítomen hluboký skus a zub 35 byl 
eruptován distálně – v místě 36. Hygie-
nu dutiny ústní jsme zhodnotili jako ne-
dostatečnou se zvýšenou tvorbou plaku 
hlavně v krčkových oblastech a chrup 
nebyl zcela sanován. V oblasti 16 a 26 
jsme nalezli zkřížený skus. Sliznice du-
tiny ústní měla fyziologický vzhled. Dle 
dodaného OPG byl patrný stín ve fron-
tálním úseku dolní čelisti nad neostře 
zobrazenými zadrženými zuby 42, 41 
a 31, které měly nejspíše již dokonče-

ný vývoj kořene. Dodané OPG s horší 
kvalitou zobrazení, které nebylo bohu-
žel v elektronické podobě, poskytovalo 
pouze omezenou představu o situaci ve 
frontálním úseku dolní čelisti. Proto by-
lo zhotoveno nové OPG (obr. 1).

Otázky:

1)  Je potřeba doplňující 
vyšetření?

2)  Jaká je pravděpodobná 
příčina retence dolních 
řezáků?

3) Jaká je léčba?
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TeST 7 – 8 – řeŠeNí
Ad 1: Na nově zhotoveném OPG 

(obr. 1) byl patrný nález dobře ohra-
ničené multilokulární denzní struktury 
zhruba v oblasti mediální roviny v horní 
polovině výšky čelisti. Z OPG bylo dá-
le patrné, že okolní retinované zuby 42, 
41 a 31, jak již bylo řečeno výše, mě-
ly zcela dokončený vývoj kořene a ne-
vykazovaly zjevné morfologické abnor-
mality. Zuby 13 a 23 dle OPG nebyly 
přítomny, extrahovány v minulosti ta-
ké nebyly, a tudíž se jednalo o agenezi 
zmíněných zubů. Vzhledem k potřebě 
získat trojrozměrnou představu o pato-
logickém ložisku bylo doplněno CBCT 
vyšetření dolní čelisti. Tato vyšetřovací 
modalita je dostatečně přesná pro po-
třeby důkladné diagnostické a léčebné 
rozvahy zobrazované patologie, oproti 
klasickému CT však míra ozáření není 
tak vysoká. Zejména u dětí, u kterých je 
2 – 3x větší riziko vzniku stochastických 
následků ozáření než u dospělých, je 
metoda CBCT výhodnější.

Na tomto trojrozměrném zobrazení 
byl vidět shluk kulovitých útvarů různé 
velikosti (největší partikule o průměru 
přes 7 mm) o denzitě odpovídající zhru-
ba dentinu až sklovině. Celý shluk byl 
ostře ohraničen tenkým hypodenzním 
lemem od okolní kosti a retinovaných 
zubů, pravděpodobně vazivovým pouz-
drem. Umístění patologického procesu 
bylo téměř v centru čelisti ve směru an-
teroposteriorním a výškově v úrovni al-
veolární kosti. Nebyly přítomny znám-
ky expanze ani infiltrace do okolí. Dále 
bylo patrné, že zub 41 je deformován – 
měl výrazně angulovanou korunku vůči 
radixu a i radix byl deformován (obr. 2). 
Ostatní zobrazovací techniky (USG, 
MR), byť méně zatěžující, nejsou k vy-
šetření podobných intraoseálních pato-
logických nálezů vhodné. 

Ad 2: Na základě provedených vy-
šetření jsme stanovili diagnózu smíše-
ného odontomu, který byl příčinou re-
tence výše zmíněných zubů. Odontomy 
jsou řazeny mezi benigní odontogenní 
nádory vzniklé na podkladě epitelo-
mezenchymových derivátů. Patří k nej-
častějším odontogenním nádorům (tvo-
ří 22 % všech odontogenních nádorů) 
a vyskytují se často v oblasti premaxi-
ly, ale i jinde v obou čelistech. Jedná se 
o vývojovou abnormalitu (hamartom), 
nejčastěji jsou diagnostikovány u mla-
dých lidí a dětí jako náhodný nález na 
rentgenovém snímku (1). Jsou většinou 
dlouhou dobu bez klinických proje-
vů, na svoji přítomnost mohou upozor-
nit mimo typický RTG nález poruchou 
v prořezávání zubů, nebo mohou samy 

začít prořezávat přes sliznici do dutiny 
ústní (2). 

Z hlediska histologického rozlišujeme 
dva typy odontomů, zavedená klasifika-
ce však nemá vliv na prognózu ani léč-
bu onemocnění. Prvním typem je kom-
plexní odontom, který je tvořen amorf-
ním shlukem tkání dentinu, skloviny, 
cementu a pojiva ve vazivovém pouzd-
ře, bývá častěji v distálním úseku dolní 
čelisti. Druhý typ – složený odontom – 
je tvořen shlukem různě velkých částic, 
které svojí stavbou odpovídají zubu – 
obsahují sklovinu, dentin i pulpu, bývá 
častěji ve frontálním úseku dolní čelisti 
a v oblasti premaxily. Mnohočetný vý-
skyt složeného odontomu může být jed-
ním z příznaků Gardnerova syndromu 
(3). Rentgenologický nález pro tento typ 
tumoru je poměrně typický, přesto však 
mohou v určitých případech vzniknout 
diagnostické pochyby. 

Diferenciálně diagnosticky lze po-
mýšlet na deformované retinované zu-
by či nadpočetné zuby (hranice mezi 
nadpočetným zubem a odontomem ne-

ní zcela ostrá, předpokládá se podob-
ný histomorfologický základ). Dále je 
možná záměna za cementoblastom, 
který je nepoměrně vzácnější, bývá nej-
častěji v dolní čelisti v přímém kontaktu 
s radixem druhého premoláru či první-
ho moláru, který může částečně resor-
bovat a má expanzivní růst, na rentge-
novém snímku je oproti odontomu ví-
ce homogenní. Dále je možná záměna 
za ameloblastický fibroodontom, který 
má všechny znaky ameloblastického 
fibromu a navíc je přítomna dentinová 
a sklovinná složka. Bývá často v mo-
lárové oblasti dolní čelisti v souvislosti 
s neprořezaným zubem. Na rentgenu se 
zobrazuje jako dobře ohraničená radio-
lucentní struktura s ložiskovými denz-
ními strukturami. Podobně může vypa-
dat i odontoameloblastom, který je však 
častěji lokalizován distálně od špičáků 
v horní i dolní čelisti a svým lokálně ag-
resivním chováním je blíže spíše ame-
loblastomu, a to i ve smyslu prognózy 
(4, 5). Je řada dalších patologických in-
traoseálních procesů, které mohou či-

Obr. 2: CBCT – 3D zobrazení 
patologické léze.

Obr. 3: Vlastní 
odontom enukleovaný 

z frontálního úseku 
mandibuly.
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nit diagnostické obtíže (některé benig-
ní fibrooseální léze, idiopatická peria-
pikální osteoskleróza apod.), složený 
odontom by však se svými typickými 
projevy měl být poměrně snadno dia-
gnostikován.

Ad 3: Na základě výše zmíněné dia-
gnózy jsme naplánovali chirurgické od-
stranění léze z dolní čelisti. Před výko-
nem bylo ještě doplněno ortodontické 
vyšetření, neboť se dalo předpokládat, 
že ortodontická léčba bude nezbytná ke 
správnému zařazení retinovaných zubů. 
Závěr ortodontického vyšetření zněl: 
oboustranně I. A třída, zkřížený skus 
zubů 16, 15, hluboký skus, dále již dří-
ve popisovaná anomální erupce zubu 
35 a tremata v horním frontálním úseku. 

Při chirurgickém odstraňování léze 
bylo dále doporučeno extrahovat defor-
movaný retinovaný zub 41 a periope-

račně fixovat ortodontické attachmenty 
na zbývající retinované zuby. 

Výkon jsme provedli dle plánu a bez 
komplikací, patologická léze byla od-
straněna v celém rozsahu, nález byl na-
prosto typický pro složený odontom, 
a proto histologické vyšetření nebylo 
v tomto případě doplňováno (obr. 3). 
Na zub 42 byl nalepen attachment s vy-
vedením tahu marginálně k zubu 43 
a v kosti byla vypreparována erupční 
dráha k usnadnění pohybu zubu, ko-
runka zubu 31 byla zpřístupněna do 
dutiny ústní. Po dohojení chirurgických 
ran byla zahájena ortodontická léčba 
pomalým tahem za postižené zuby. Po-
stupem času došlo k zařazení dolních 
frontálních zubů do okluze (obr. 4, 5), 
další fáze ortodontické léčby a konečná 
protetická sanace chrupu budou prove-
deny po dokončení skeletálního růstu.
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Souvislost mezi léčbou bisfosfonáty 
a osteonekrózou čelistí je odborné 
veřejnosti již dobře známa. 
Monografie Oral and Intravenous 
Bisphosphonate- Induced 
Osteonecrosis of the Jaws přináší 
detailní a ucelené informace 
o osteonekróze čelistí, nežádoucím 
účinku perorálních i intravenózních 
bisfosfonátů. Věnuje se historii 
a etiologii onemocnění, předkládá 
zjednodušený návod odhadu rizika 
rozvoje osteonekrózy, shrnuje 
preventivní opatření a nastiňuje 
možnosti léčby. 

 

Kniha je, kromě úvodu k prvnímu 
i druhému vydání, rozčleněna do 7 ka-
pitol, doplněných slovníkem pojmů 
a rejstříkem v závěru. Každá kapitola je 
ukončena seznamem literárních zdro-
jů. Text je psán srozumitelnou formou, 
doplněn přehlednými barevnými sché-
maty a rozsáhlou klinickou fotodoku-
mentací. 

V úvodní kapitole autor Robert 
E. Marx, DDS, vysvětluje definici bisfos-
fonátové osteonekrózy čelistí, popisu-
je historii onemocnění počínaje první-
mi publikovanými případy v roce 2003. 
Nevynechává ani zmínku o prvotní ne-
důvěře odborné veřejnosti v kauzální 
vztah léčby bisfosfonáty a osteonekrózy 
čelistí a o postupném přijímání existen-
ce tohoto onemocnění.  

Druhá kapitola je věnována jednot-
livým druhům bisfosfonátů. Popisuje 
jejich chemickou strukturu, mechani-
smus účinku na buněčné úrovni, způ-
sob podání a dávkování u jednotlivých 
indikačních skupin. Nechybí zde ani 
klinicky relevantní informace o farma-
kokinetice, zejména o dlouhém biolo-
gickém poločasu bisfosfonátů. 

Třetí kapitola hovoří o významu léčby 
a účincích u jednotlivých indikačních 
skupin, tj. metabolických kostních one-
mocnění a metastatického postižení 
skeletu. Autor detailně vysvětluje funk-
ci a mezihru klíčových buněk kostního 
metabolismu, osteoblastů a osteoklastů 
a jejich změny vyvolané účinkem bis-
fosfonátů ve vztahu k rozvoji osteonek-
rózy. 

Samostatná kapitola je pak věnována 
problematice osteopetrózy. V patoge-
nezi tohoto dědičného onemocnění 
hraje roli dysfunkce osteoklastů způso-
bující poruchu remodelace kosti. One-
mocnění se tedy patogenezí i klinický-
mi projevy v orofaciální krajině blízce 
podobá osteonekróze vyvolané bisfos-
fonáty. Porozumění mechanismu vzni-
ku osteopetrózy je důležité, neboť po-
skytuje odpověď na řadu otázek týkají-

cích se nežádoucího účinku bisfosfoná-
tů na kostní tkáň. 

Pátá a šestá kapitola shrnují riziko-
vé faktory, prevenci a léčbu bisfosfo-
nátové osteonekrózy vyvolané intrave-
nózními, resp. perorálními bisfosfonáty. 
Autor shrnuje celkové i místní (dentál-
ní) rizikové faktory, podává zjednoduše-
ný návod na zhodnocení rizika rozvo-
je onemocnění ve vztahu k invazivnímu 
chirurgickému výkonu v dutině ústní, 
nejčastěji extrakci zubu. Navrhuje pre-
ventivní opatření před zahájením léč-
by bisfosfonáty i způsob stomatologické 
péče o asymptomatické pacienty užíva-
jící bisfosfonáty. Popisuje rovněž klinic-
ké projevy a diagnostiku osteonekrózy 
a doporučuje typ léčby pro jednotlivá 
stadia onemocnění. Nicméně pohled 
na léčbu bisfosfonátové osteonekrózy 
se v posledních několika letech změnil. 
Odborná veřejnost se stále více přiklání 
k chirurgickému typu léčby, názory jsou 
však stále nejednotné a mezi odborníky 
dosud neexistuje shoda. 

Knihu uzavírá kapitola šestnácti de-
tailně zpracovaných případových stu-
dií, jimiž autor prezentuje klinické pro-
jevy onemocnění, diagnostické rozvahy 
a léčebné postupy. 

Tato monografie podává ucelené in-
formace o problematice bisfosfonáto-
vé osteonekrózy čelistí. Usnadňuje ori-
entaci v preventivních opatřeních, dia-
gnostice i léčbě. Přestože kniha není 
přeložena do českého jazyka, může po-
sloužit jako ucelený a podrobný zdroj 
informací, a to nejen stomatochirur-
gům zabývajícím se diagnostikou a léč-
bou těchto stavů. Lze ji vřele doporučit 
i praktickým zubním lékařům, v jejichž 
kompetenci je prevence osteonekrózy 
a péče o asymptomatické pacienty uží-
vající bisfosfonáty. 

MDDr. Zuzana Janovská
Stomatologická klinika LF UK a FN 

v Hradci Králové
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historie

OSVěTLeNí JAKO PRVeK INTeRIéRU

V továrně postupimské firmy KaVo 
převzala výrobu nově založená firma 

Dentaltechnik Potsdam. Zpočátku dokonce 
zaznamenáváme jeden a tentýž výrobek 
pod názvy obou výrobců. Až později se 
produkce rozlišila. Tato málo vyhovující 

lampa vznikla kolem r. 1968.

Lampa firmy Emda z r. 1935. Obrovský 
reflektor velkoryse rozptyluje světlo ze žárovky 
o výkonu 200 nebo i 500 W. Rozptylný 
„deštník“ z opálového skla bránil oslnění.

Světlo znamená život. Potřebujeme 
ho, abychom zrakem vnímali svět 
a našli v něm orientaci. Světlo také 
spoluvytváří naši radost ze života 
a dodává nám pozitivní energii. 
Charakter a způsob osvětlení 
v interiéru představuje základní 
architektonický prvek a určuje nejen 
praktické momenty, tedy abychom 
„dobře na všechno viděli“, ale 
také vytváří světelnou atmosféru, 
člení prostor a v mnoha ohledech 
představuje důležitý psychologický 
moment prostředí, v němž žijeme 
a pracujeme. V ordinaci, ale 
ani v čekárně pro pacienty nebo 
v zubní laboratoři nesmíme tyto 
významné okolnosti přehlédnout. 

Možná si vzpomenete, že jsme zají-
mavé exponáty pro osvětlení ordinace už 
jednou představili (LKS 9/2013). Tehdy 
jsme se však soustředili na cílené osvětle-
ní dutiny ústní. Tentokrát se věnujeme ze-
jména velkoplošným světlům v ordinaci. 
Povšimněme si, jak některá klasická svě-
telná řešení přetrvala po mnoho desetile-
tí – a naopak.

Jedna z našich fotografií ukazuje čtyř-
hlavou lampu firmy Ritter s výborným 
řešením kompenzace a eliminace jak 
zastínění, tak oslnění během práce v or-
dinaci. Mohlo se pracovat s jedním, dvě-
ma nebo čtyřmi světly a tak individuál-
ně přizpůsobovat intenzitu světla. Tisíce 
malých čoček a prismat v krycím skle 
lamp slouží k vytvoření dokonale roz-
ptýleného světla. Nastavitelné rameno 

připevněné na stěnu pak umožňuje nej-
vhodnější nastavení světelného pole.

První čtyřhlavé lampy pocházejí ze Spo-
jených států a vznikly už kolem r. 1900, 
jedna se nachází v lineckém muzeu, které 
je umístěno na staré radnici (Linzer Muse-
um für Geschichte der Zahnheilkunde 
und Zahntechnik). V Evropě takové lampy 
vyráběla teprve od r. 1920 německá firma 
Ritter. V mnoha směrech ovšem předčila 
konkurenci kvalitou a detaily v koncep-
ci tohoto výrobku. Až do 50. let minulé-
ho století výrobce a velkoobchod nabíze-
ly tato světla nejen pod značkou Ritter, ale 
také Emda, Siemens a dokonce jako „Itebe 
Operations -Leuchte“ z dentálního depa 
Emila Hubera z Karlsruhe. V průběhu ví-
ce než tří desetiletí tak vznikla významná 
etapa, která byla teprve později vystřídá-
na novým pojetím designu, směřujícím 
k miniaturizaci, lepšímu a nenápadnější-
mu začlenění světelných soustav do in-
teriéru. Samozřejmě s tím šlo ruku v ru-
ce i zdokonalování vlastních světelných 
zdrojů tak, aby byly vylepšeny barevnost 
světla a spektrální křivka, tolik důležité pro 
světelnou a zrakovou pohodu spotřebite-
lů. Stejně tak se vyvíjely i další čistě tech-
nické parametry, jako je účinnost zdroje, 
zbytkové teplo a rovněž cena a trvanli-
vost.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

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

Petrolejová lampa byla rozšířena nejen 
jako stolní, ale také jako stropní svítidlo. 
K osvětlení malého pracovního pole
bylo zapotřebí dalšího cíleného světelného
zdroje (kolem r. 1900).

Snad nejproslulejší osvětlení 
zubních ordinací, Ritterovo světlo 
se čtyřmi lampami. Vyrobeno 
v Durlachu firmou Ritter.

Na principu lampy firmy Emda vyrábělo 
mnoho výrobců od 30. do 60. let 
tělesa s typickými velkými reflektory. 
Umožňovala osvětlit celé pracovní pole, 
ale na detailní osvětlení nestačila a bylo 
nutné přistavovat další světelný zdroj.

V 80. letech byly takovéto lampy montovány 
na unity československého výrobce Chirana. 
Původně byly konstruovány firmou Siemens 
a zřejmě vyráběny v licenci.

Osvětlení operačního pole z 60. let od 
firmy Ritter lze dodnes najít v některých 
ordinacích, původní design byl většinou 
zachován. Pro dosažení větší intenzity 
světla se už používaly halogenové žárovky.
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VOLTE ŠPIČKOVÝ SYSTÉM 
TUZEMSKÉHO VÝROBCE

Kurz Implantologie
25.07.2015 od 14:00 do 17:00 hodin.
Hotel Jalta *****, Václavské náměstí 45, Praha 1
Přednášející : MUDr. Abdi Adeeb

Speciální nabídka pro účastníky:
V případě koupi 15 Neobiotech IS II Implantatu, obdržíte :
chirurgickou sadu v hodnotě 50000 Kč a ACM ( Auto Chip 
Maker) v hodnotě 5000 Kč Zdarma.

Přihlášky do 20.07.2015 za 1200 Kč.
Přihlášky od 20.07.2015 do 24.07.2015 za 1600 Kč.
Občerstvení formou rautu.
Kontakt- Přihlášky: +420 733 729 141    
www.neobiotech-implant.cz , info@neobiotech-implant.cz

  Zubní 
implantát

   za:  
1700 Kč

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

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

zaměstná zubního lékaře

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

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

Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...).

K dispozici služební byt v rezidenci Eliška s dotovaným nájmem.

Nástup dle dohody.
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9

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

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Sestra Klára má dovolenou, tak ji dneska zastupuje otec Josef…“

zz Prof. MUDr. Josef Bilder, DrSc. 
slaví v červenci 90. narozeniny.

Je mezinárodně věhlasnou osobností 
maxilofaciální chirurgie a onkologie. Zastá-
val post přednosty II. stomatologické kliniky 
a děkana LF MU v Brně. Od r. 2001 je no-
sitelem komorového čestného titulu Osob-
nost české stomatologie. Jubilantovi upřím-
ně blahopřeje ČSK a OSK Brno.

zzMUDr. Pavel Ochonský, CSc. 
slaví v červenci 80. narozeniny.

Patří mezi uznávané odborníky v obo-
ru ÚČOCH. Působil na olomoucké sto-
matologické klinice, poté jako primář 
stomatologického lůžkového oddělení 
v Opavě a do r. 2011 vedl soukromou 
praxi v Opavě. Od r. 2013 je nositelem 
komorového čestného titulu Osobnost 
české stomatologie. Jubilantovi upřímně 
blahopřeje ČSK.

zzMUDr. Václav Buchta 
slaví v srpnu 80. narozeniny.

Celý svůj profesní život pracoval 
v okrese Vyškov, po r. 1990 byl primářem 
OÚNZ a okresním stomatologem. Od 
r. 1993 vede soukromou praxi, léta aktiv-
ně působil ve společné čestné radě jiho-
moravských OSK. Od r. 2005 je nositelem 
komorového čestného titulu Osobnost 
české stomatologie. Jubilantovi upřímně 
blahopřeje ČSK a OSK Vyškov.

zzMUDr. Karel Šmíd  
slaví v červenci 75. narozeniny.

Celoživotně se věnuje protetice. Od 
r. 1993 vede soukromou praxi, aktivně 
působil v ČR OSK Tábor. Od r. 2009 je 
nositelem komorového čestného titulu 

Osobnost české stomatologie. Jubilanto-
vi upřímně blahopřeje ČSK.

zzDoc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.,  
slaví v srpnu 65. narozeniny.

Je přednostou Stomatologické kliniky 
a proděkanem LF UK v Plzni. Jeho hlavní 
specializací je stomatologická protetika. 
V oblasti výzkumu se zaměřil zejména na 
aplikaci elektroniky ve stomatologii, mj. 
je i autorem 10 vynálezů z oblasti medicí-
ny. Byl členem vědecké rady ČSK, léta pů-
sobí v ČR OSK Plzeň. Jubilantovi upřímně 
blahopřejí spolupracovníci a ČSK.

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů 
orgánů Komory:
zzMUDr. Petr Bartl  

slaví v červenci 65. narozeniny. Je 
dlouholetým předsedou OSK Děčín 
a členem sněmu ČSK.
zzMUDr. Karel Hájek  

slaví v červenci 60. narozeniny. Je 
dlouholetým předsedou OSK Česká Lípa 
a členem sněmu ČSK. 
zzMUDr. Kristina Ježowiczová 

slaví v srpnu 60. narozeniny. Byla 
dlouholetou předsedkyní OSK Karviná 
a členkou sněmu, v současnosti je 
členkou představenstva OSK Karviná. 
zzMUDr. Josef Dedek  

slaví v srpnu 60. narozeniny. Je 
dlouholetým členem RK OSK Břeclav, 
působil jako člen sněmu ČSK. 
zzMUDr. Alena Blechová  

slaví v srpnu 60. narozeniny. Je 
dlouholetou členkou OSK Praha 4, 
po dvě funkční období byla její 
předsedkyní. 

zzMUDr. Jaroslav Žofka 
slaví v červenci 70. narozeniny.

Jubilantovi, který se 30 let věnoval pa-
rodontologii, blahopřejí kolegyně a kole-
gové z OSK Most.

zzMUDr. Květoslava Vránová  
slaví v červenci významné životní 
jubileum. 

Je dlouholetou členkou představenstva 
OSK Vyškov. Všechno nejlepší do dalších 
let přeje OSK Vyškov.

zzMUDr. Bořivoj Kačírek  
slaví v červenci 60. narozeniny.

Kolegové z OSK Ústí nad Labem přejí 
vše nejlepší do dalších let.

zzMUDr. Radana Hlinovská  
slaví v červenci 65. narozeniny. 

Do dalších let přejí hodně zdraví 
a štěstí v osobním životě bývalé kolegyně 
a kolegové z Olšanské 7 a OSK Praha 3.

OSK Brno blahopřeje svým členům, 
kteří v červenci a srpnu slaví významné 
životní jubileum:
zzMUDr. Miroslav Čolakov
zzMUDr. Danuše Kahleová
zzMUDr. Zdeňka Pitrochová
zzMUDr. Anna Kuxová
zzMUDr. Pavel Spurný
zzMUDr. yvona Ventrubová 
zzMUDr. Sylva Koudelková
zzMUDr. Marcela Knezovičová
zzMUDr. Jarmila Cenková
zzMUDr. Vincenc Janek 
zzMUDr. Drahomíra Smolíková

zzMUDr. Richard Majer  
zemřel 21. 5. 2015 ve věku 83 let.

Byl bývalým primářem zubního od-
dělení v Klatovech. S úctou vzpomínají 
kolegové z OSK Klatovy – Domažlice.

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

Příležitosti – inzerce v LKS
Časopis LKS 

Redakce
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ČLeNOVé A ZAMěSTNANCI ČeSKé STOMATOLOGICKé 
KOMORy U KOOPeRATIVy UŠeTří

reklamní prezentace

Máte soukromou praxi, staráte se 
o své pacienty, ale co Vaše ordinace? 
Co když Vaše vybavení přiláká 
zloděje nebo v nejnevhodnějším 
okamžiku praskne voda? Naštěstí i na 
takové katastrofy existuje řešení.

Kooperativa pojišťovna Vám nabízí ne-
jen pojištění profesní odpovědnosti, ale 
díky produktu ORDINACe také komplex-
ní pojistnou ochranu Vašeho zdravotnic-
kého zařízení. Pojištění ORDINACe mys-
lí na všechna možná úskalí a rizika, která 
mohou provoz Vaší ordinace ohrozit.

Členové a zaměstnanci České 
stomatologické komory pak 
mohou získat i další cenově 
zvýhodněná pojištění: 
zz  Pojištění podnikatelských rizik 
ORDINACe, TReND 

Pojištění ORDINACE (zahrnuje vybave-
ní ordinace, nemovitosti, skla, přístroje 
a elektroniku, přepravu vlastních peněz 
a cenin, přerušení provozu, odpověd-
nost za škodu) – unikátní produkt na čes-
kém trhu – konečná výše slevy 30 %.

zz  Pojištění majetku a odpovědnosti 
za škodu občanů 

Pojištění domácnosti, Pojištění rodinné-
ho domu, OPTIMUM – Pojištění rodin-
ného domu a domácnosti, Pojištění by-
tové a nebytové jednotky, Pojištění re-
kreační budovy a rekreační domácnosti 
– konečná výše slevy 30 %.
zz Povinné ručení   

konečná výše slevy 30 %.
zzHavarijní pojištění vozidel  

konečná výše slevy 30 %.

Garant spolupráce:
Renata Pacnerová
Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00  Praha 8
Tel.: +420 956 420 320, 
Mobil: +420 602 146 850
e-mail:  rpacnerova@koop.cz 

kancelar.vip@koop.cz

Slevové poukazy – vouchery (viz ilustrační obrázek) 
a veškeré informace o speciální nabídce pro ČSK 
získáte na odkazu: http://www.koop. cz/o-nas/
spolupracujeme/ceska-stomatologicka-komora/, 
případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na výše 
uvedených e-mailech a telefonních číslech.

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

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 112, www.angelini.cz
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PřIHLASTe Se NA KONGReS ePA 2015 V PRAZe

Z 8. VýROČNíHO KONGReSU ČADe

Vážení kolegové, nenechte si ujít 
velkou mezinárodní událost, kterou 
máte na dosah! Praha bude hostit 
39. výroční kongres evropské 
protetické asociace (ePA), a to ve 
dnech 3. – 5. září 2015 v pražském 
Kongresovém centru U Hájků 
spojeném s hotely Grandior 
a elephant. Pořadatelem je Česká 
společnost protetické stomatologie 
(ČSPS) ve spolupráci s ČSK. 

Hlavním tématem jsou Implantáty ru-
ku v ruce s klasickou protetikou. 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 před-
nášet celkem 26 pozvaných řečníků (in-
vited/keynote speakers), a to 16 ze za-
hraničí a 10 tuzemských. 

Součástí kongresu budou také tři 
workshopy. Tyto hands-on kursy bu-
dou probíhat celé dopoledne ve čtvr-
tek 3. 9. 2015. Jeden je věnován využití 
ordinačních mikroskopů při protetické 
rekonstrukci chrupu. Další se zaměří 

na moderní a účinné metody provádě-
ní ústní hygieny u chrupu s přítomnými 
dentálními implantáty. Třetí hands-on 
kurs se bude věnovat využití sklovlákno-
vých kompozit při rekonstrukci chrupu 
s dentálními implantáty. 

Kongres EPA je registrovanou akcí 
v rámci vzdělávacího systému ČSK, počet 
kreditů: 3 + 5 + 3.

Podrobný program a možnost on-line 
přihlášek: www.epa2015.cz.

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
prezidentka kongresu EPA 2015

Členové, přátelé a příznivci České 
akademie dentální estetiky (ČADe) 
se sešli 6. 6. 2015 v Praze na 
8. výročním setkání. Tématem bylo 
Selhání v dentální estetice aneb jak se 
vyvarovat chyb, jak jim předcházet, 
a když už nastanou – jak je opravit.

V denní praxi vyvstává mnoho pro-
blémů, které pak vedou k selhání es-
tetických rekonstrukcí. Ať už se jed-
ná o prasklinu v keramice, nebo kaz 
v okolí keramické fazety, jsme schop-
ni se pro příště vyvarovat chyb, pokud 
věnujeme čas tomu, abychom pocho-
pili příčiny selhání a poučili se z nich. 
Pozvání výboru ČADE k aktivní účasti 
na kongresu přijal prof. Nasser Barghi 
(USA), který působí na University of Te-
xas Health Center at San Antonio Den-
tal School v San Antoniu. Je autorem ví-
ce než 250 článků a abstrakt a dokon-
čil velké množství výzkumných úkolů 
zaměřených na adhezi nových estetic-
kých materiálů a adhezivních keramic-
kých rekonstrukcí. Jeho jasné metody 
založené na dlouholetých klinických 
zkušenostech a výzkumu a jeho nad-
šení pro současné možnosti adhezivní 
stomatologie poskytují přímo aplikova-
telné rady pro každého zubního lékaře. 
Prof. N. Barghi nás seznámil s nejdůle-
žitějšími studiemi, které se týkají selhání 

způsobeného vlastnostmi materiálů, ad-
hezivních spojů, cementů. Výsledky vý-
zkumů ihned dokumentoval kazuistika-
mi, které za více než čtyři desetiletí pra-
xe nasbíral jak při ošetřování pacientů 
v privátní praxi, tak při výuce studentů 
na univerzitě. Jeho praktické rady a pra-
covní postupy se jistě budou hodit nám 
všem, neboť každá protetická práce jed-
nou zestárne a bude potřebovat opravit 
nebo předělat.

V druhé polovině dne vystoupil Oli-
ver Brix (Německo), jeden z nejznáměj-
ších a nejúspěšnějších zubních techniků 
v Evropě. Zhotovení většiny estetických 
rekonstrukcí je nepředstavitelné bez úz-
ké spolupráce se zubním technikem. 
O. Brix se během své dvacetileté kariéry 
zubního technika specializoval na este-
tické celokeramické rekonstrukce, vede 
mistrovské kursy doma i v zahraničí. Ve 
své přednášce nás seznámil se způso-
bem spolupráce lékaře a zubního tech-
nika při řešení estetické rekonstrukce, 
tak jak ho uplatňuje ve své každodenní 
práci. Kazuistiky ukázaly celokeramic-
ké práce, které naprosto věrně a přiro-
zeně napodobují tvrdé zubní tkáně. Po-
kud chyby nastanou špatnou komunika-
cí se zubním technikem hned na začát-
ku ošetření, je velmi obtížné je pozdě-
ji napravit a často pak dochází k jejich 
řetězení. O. Brix nás nechal nahlédnout 
„do své kuchyně“ – seznámil nás se svý-
mi schématy pálení porcelánu, se způ-
sobem výběru inkotu pro maskování 
zbarveného pilíře. Je zastáncem vrstve-
né keramiky. 

Oba přednášející zodpověděli mno-
ho dotazů během diskuse, která před-
stavila auditorium jako velmi vzdělané, 

aktivní a zvídavé. Současnost a hlavně 
budoucnost stomatologie je v digitální 
technice – a to jak na straně lékaře, tak 
na straně zubního technika. 

Poděkování patří organizátorům kon-
gresu za jejich úsilí, přednášejícím za 
skvělá vystoupení, sponzorům za pomoc 
a věrnost. Hlavní dík patří účastníkům 
kongresu – bez vás by byla veškerá 
snaha marná. A tak si již nyní rezervujte 
první červnový víkend 2016 – čeká vás 
Estetické řešení ageneze a ztráty zubu 
úrazem v podání V. O. Kokiche jr., Ivo 
Marka a dalších. 

Za ČADE
MUDr. Eva Tuzarová

Na 8. výročním kongresu ČADE 
přednášeli Oliver Brix (Německo) 
a prof. Nasser Barghi (USA).
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IMPLANTOVAT? TRANSPLANTOVAT? RePLIKOVAT?
Z pohledu firem, které platí velkou 
část nákladů na kongresy a výstavy, 
jichž jsem se toto jaro zúčastnil 
(IDS – Kolín nad Rýnem; American 
Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons – Nashville, USA; 
Controversies in Implant Dentistry 
– New york University, Ny, USA), je 
odpověď na otázku v titulku prostá. 
Kupujte od nich zubní implantáty. 
Z pohledu vědeckého mám ale v hlavě 
zmatek a slušné odborné dilema, 
o které bych se s vámi rád podělil. 

V České republice máme „štěstí“, že 
mnoho pacientů schopných si hradit 
zubní péči i bez zdravotních pojišťoven 
má natolik devastovaný chrup, že pro-
vádíme široké spektrum náhrad implan-
táty od jednotlivých zubů přes zkráce-
né zubní řady až po kompletní rekon-
strukci celého zubního oblouku. Ve 
vyspělejších zemích – a vídáme to už 
i u nás – si lidé s určitou kulturní úrovní 
svoje zuby chrání. Nejčastější protetic-
ká sanace tak spočívá v řešení jednoho 
chybějícího zubu, zejména po úrazech 
či neúspěšných reendodonciích, a to 
můstky nebo jednotlivými implantáty. 

Přes všechen optimismus klinických 
studií provedených vesměs za ideálních 
podmínek se v běžné praxi ukazuje, že 
matka příroda byla moudrá, když stvoři-
la mnohé zuby se dvěma kořeny a hor-
ní moláry v měkké kosti dokonce se 
třemi. Jeden oválný šroub ze sebelepšího 
materiálu s jakkoli komplikovaným 
povrchem nemůže mechanicky nabíd- 
nout totéž, co „trojnožka“. Síly působící 
na implantát z mnoha směrů jsou obrov-
ské a snadno převáží nad retencí v kos-
ti. Dlouho se mělo za to, že širší a širší 
implantáty nahradí mohutností povrchu 
známý princip, že plocha je tvořena tře-
mi body, ale prostě tak tomu není. Navíc 

pro dobrou dlouhodobou vitalitu kosti 
je rozumné neodstranit více tkání a cév, 
než je nezbytně nutné. Samozřejmě, je tu 
i možnost zavést dva či tři úzké implan-
táty a spojit je pod jednou korunkou. To 
však máme rovnou co činit se „zubem 
s furkačním defektem“. A tak mnoho lé-
kařů zatěžuje implantáty s pomocí spe-
ciálního projektování tvaru korunky tak, 
aby kousací síly spočívaly hlavně na okol-
ních vlastních zubech. To tedy není ideál 
funkční rekonstrukce. Co s tím?

Alternativou číslo jedna jsou trans- 
plantace zubů. Technika s výsledky při 
správné indikaci velmi podobnými, ja-
kou mají zubní implantáty. Vyžaduje 
trénink a šikovnost zubního lékaře, ale 
vlastně nic více. Proto nikdo nespon-
zoruje kongresy na toto téma a meto-
da je ve stínu. Budiž však českým léka-
řům motivací, že třeba v New Yorku se 
za úspěšnou transplantaci zubu platí ví-
ce než za implantát. Pacienti chápou, že 
vlastní zub je vlastní zub. Problémem je 
úzké časové indikační okno. Potřebuje-
me mít „dárce“ v potřebné fázi vývoje 
kořenového systému a optimální konfi-
guraci alveolárního výběžku v místě pro 
„příjem“. To není vždy pravidlem, ale 
kolik adolescentů u nás má extrahované 
či extrakci blízké první moláry v době, 
kdy indikujeme extrakci nevhodně pro-
řezávajících zubů moudrosti? Hodně... 
Zkusme jim nabídnout transplantace.

Novinkou a možným řešením problé-
mu jsou replikace zubu. Zub si na co-
ne beam tomografii nasnímáme do třídi-
menzionálního modelu. Poté si s pomocí 
technologie CAD/CAM, což už není nic 
mimořádného ani u nás, vyrobíme ko-
pii, jen o trochu větší než originální zub, 
aby při zavedení pěkně „zaklapla“ do ex-
trakční rány, tak jako jsme dříve zavádě-
li válcové zubní implantáty. Nevíme, ja-
ký materiál je pro toto ošetření optimál-

ní. Dioxid zirkonu? PEEK? Titan? Ze všech 
těchto možností firmy nyní již „zuby“ vy-
rábějí. Pokud je extrakce plánovaná, pro-
vedete snímek a pošlete ho do továrny, 
kde vám vyrobí repliku kořene včetně 
napreparovaného pahýlu i s provizorní 
korunkou. Vše oč jde, je velmi opatrná 
extrakce, vždy se separací kořenů. Dal-
ším krokem, který se objevuje v experi-
mentech, jsou ordinační 3D tiskárny. Od-
padá nutnost výroby někde daleko, často 
v jiné zemi. Potřebný kořen si prostě vy-
tisknete sami a trvá to jen desítky minut. 
Osobně se do tohoto chystám brzo pustit. 

Největší výzkumná pracoviště světa 
už i zkoušejí osadit takové repliky kme-
novými buňkami a „vyrobit“ novou pul-
pu. To by byla dokonalá rekonstrukce! 
Otázek, které musíme ale dříve vyřešit, 
je spousta. Tvar kořene přesně jako pů-
vodní? Nějaké modifikace povrchu? Jak 
přesně ošetřit dosed na interradikulární 
septum? Jak jsem řekl, dnes už není pro-
blém si po e-mailu takovou repliku ob-
jednat (ne, neprodávám je, nemám na 
tom žádný obchodní zájem...). Firmy 
provedly na můj vkus velmi krátký vý-
zkum a za prémiovou cenu již prodáva-
jí. Kdokoli se nyní zapojí, bude vlastně 
vykonávat na svých pacientech klinic-
kou studii, byť už nepotřebuje speciální 
povolení. Radím opatrnost. Je to zatím 
opravdu pro odvážné, ale je dobré vě-
dět, že se vývoj vydal i tímto směrem. 

Technika nemá dlouhodobé výsled-
ky, máme málo zkušeností a je jisté, že 
pro mnoho komplikovaných tvarů koře-
nů nebude nikdy vhodná. Ale je tady. 
Pamatujete na nejstarší implantát starý 
5000 let ze starověkého Egypta? Tak to 
byla replika podle právě extrahovaného 
zubu. Zjevně to nebyli špatní zubaři...

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Praha, New York

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH ČASOPISů  
PRO ČLeNy ČSK PRO ROK 2015
Komora opět pro rok 2015 kontinuálně prodloužila 
předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické 
podobě těchto zahraničních odborných časopisů: 
zz  International Journal of Periodontics & Restorative 
Dentistry (ISSN 0198 – 7569). Je k dispozici i v tištěné 
verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.

zz  International Journal of Oral & Maxillofacial Implants  
(ISSN 0882 – 2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro 
členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
zz  Journal of endodontics (ISSN 0099 – 2399)
zz  Journal of Periodontology (ISSN 1943 – 3670)
zz  Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022 – 3913)

Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps 

Kancelář ČSK
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IMPLANTOLOGOVé Se SeŠLI V PODKRKONOŠí
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Sympozium Implantologického klubu 
ČR s pořadovým číslem 73 se konalo 
23. 5. 2015 ve Svobodě nad Úpou. 
Program obstarali výhradně tuzemští 
přednášející. 

Nejprve vystoupil třebíčský implanto-
log dr. Aleš Štěpánek a informoval o vlast-
ních zkušenostech s úzkými implantáty. 
Ve své praxi dává přednost jednodílným 
Nanoimplantům o průměru 2,4 mm před 
náročnějšími augmentačními postupy. 
Dostatečná mechanická odolnost je 
dosažena použitím nanostrukturovaného 
titanu. Autor je s úspěchem používá pro 
podporu fixních i hybridních suprakon-
strukcí, zejména v dolní čelisti. Nevýho-
dou jednodílných implantátů je nemož-
nost angulace pilířové části.

Problematikou úzkých implantátů se 
zabýval také dr. Aleš Váňa z Prahy a i on 
s nimi dosahuje dobrých výsledků. V bo-
haté diskusi opět zazněl názor odporu-
jící oficiálnímu implantologickému tren-
du: výhodnější než přizpůsobit kost im-
plantátu augmentací je redukovat roz-
měry implantátu podle nabídky kosti. 
Diskutující zároveň upozornili na toxi-
citu slitiny Ti

6
Al

4
V, velmi často používa-

né právě pro výrobu úzkých implantátů.
Následovalo sdělení dr. Dity Dufko-

vé z královéhradecké stomatologické 
kliniky nazvané Konfekční zuby použí-
vané u podmíněně snímatelných náhrad. 
Autorka na základě mnohaletých vlast-
ních zkušeností vyčerpávajícím způso-
bem zpracovala tuto opomíjenou, ale 
pro praxi významnou problematiku. 
Ukazuje se, že nabídka konfekčních zu-
bů na trhu je velmi široká a volba opti-

málního výrobku umožní významně re-
dukovat četnost tzv. protetických kom-
plikací.

Odpolední program tradičně zahájil 
sedmým dílem seriálu O čem se píše dal-
ší přednášející z královéhradeckého pra-
coviště, prof. Antonín Šimůnek. Téma-
tem byly implantace u diabetiků a epi-
leptiků. Do „horkých křesel“ usedli dr. 
Dana Kopecká (Hradec Králové), dr. Aleš 
Váňa a dr. Jan Špiller (Praha). Většina dis-
kutujících poukázala na vyšší riziko im-
plantací u diabetiků, a to zvláště při sou-
běhu dalších rizikových faktorů. Dopo-
ručili volit snadnější implantologické po-
stupy a zdůraznili roli antibiotické pro-
fylaxe. S epileptiky měli posluchači jen 
velmi omezené zkušenosti. Pokud epi-
leptik implantaci žádá, většinou je dobře 
kompenzován antikonvulzivy. Frekven-
ce generalizovaných záchvatů je velmi 
nízká a implantologickou léčbu zásadně 
neovlivňuje. Nezanedbatelná část epi-
leptiků je finančně hendikepována a im-

plantologa nevyhledává. Role epilepsie 
v implantologické praxi je tedy méně vý-
znamná. 

Program zakončila dr. Irena Čápová 
z pražského Ústavu hematologie a krev-
ní transfúze. S velkým zaujetím přednes-
la sdělení o neočekávaných krváceních 
v ordinaci implantologa. Uvedla řadu 
příkladů z vlastní praxe, kdy nedosta-
tečná znalost hematologických princi-
pů zapříčinila vážné pooperační kom-
plikace.

Přednášky byly poutavé, řešily prak-
ticky významné otázky a byly dopro-
vázeny zasvěcenou diskusí ze strany 
auditoria. Příště se členové klubu sejdou 
3. 10. 2015 v atraktivním prostředí zám-
ku v Liblicích nedaleko Mělníka. Více 
najdete na www.ikcr.cz. Členové i ne-
členové IK ČR jsou srdečně zváni. 

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

Dva z přednášejících na 
73. sympoziu IK ČR: vlevo 
MUDr. Aleš Váňa, vpravo 
MUDr. Aleš Štěpánek. 
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Členové redakční rady a redakce LKS 
se sešli ve dnech 26. – 27. 6. 2015 
k dalšímu z pravidelných výročních 
rokování. 

Letošní výjezdní zasedání se konalo 
v příjemném, rustikálním prostředí pen-
zionu V polích v Malých Číčovicích ne-
daleko Prahy. 

Poté, co jsme projednali aktuální ma-
teriály nabídnuté k publikaci v LKS, 
jsme se jako obvykle zaměřili na plány 
do budoucna a hovořili jsme především 
o tom, jak zajistit kvalitní odborný ob-
sah časopisu. Debata probíhající po oba 
dny v zasedací místnosti v hezky nazva-
ném „Školicím domečku“ v pátek ply-
nule pokračovala – také jako obvykle – 
i v „popracovních“ večerních hodinách 

informace

PROGRAM ZDRAVé ZUBy SLAVí 15 LeT

Z VýJeZDNíHO ZASeDáNí ReDAKČNí RADy LKS

Celorepublikový výukový program 
ZDRAVé ZUBy již patnáctým 
rokem učí děti na prvním stupni 
základních škol pečovat o chrup 
a buduje u nich pozitivní postoj 
k zubnímu zdraví. Jedná se o největší 
a nejdéle realizovaný program 
takového rozsahu pro děti mladšího 
školního věku nejenom v oblasti 
prevence zubního kazu, ale i ochrany 
a podpory zdraví vůbec. 

Každým rokem je program Zdravé zu-
by aktualizován a doplňován. Doporu-
čuje ho MŠMT ČR pro zařazení do běž-
né výuky na 1. stupni základních škol, 
má podporu MZ ČR a Kanceláře WHO 
v ČR, jeho odborným garantem je výbor České společnosti pro dětskou stoma-

tologii a od svého vzniku je realizován 
díky podpoře Orbit Klubu. Jeho cílem 
je zlepšit zubní zdraví u dětí a mláde-
že, a tak vytvořit předpoklady k zajiště-
ní zdravých zubů i u dospělé populace 
v budoucích letech. 

Součástí výukového programu Zdra-
vé zuby je soutěž, jejímž cílem je při-
vést do zubních ordinací co nejvíce dě-
tí na preventivní vyšetření chrupu, a na-
učit je tak pravidelné péči o ústní zdraví. 
Zubní lékař svým razítkem do soutěžní 
karty, která je žákům rozdávána jejich 
učiteli ve škole, potvrdí, že chrup dítě-
te viděl. Děti následně celou kartu vy-
plní a odešlou. Za 14 let bylo soutěžní-
mi kartami osloveno téměř 45 000 škol.

Již 14. ročník soutěže pro děti a také 
13. ročník soutěže pro školy vyučující 
program Zdravé zuby se uzavřel s kon-
cem uplynulého školního roku. Letos 

přišlo od dětí 10 052 platných kartiček. 
Za čtrnáct let soutěže bylo rozesláno té-
měř 6 milionů soutěžních karet a správ-
ně vyplněné je odeslalo 200 181 dětí, 
což je tedy také minimální počet dětí, 
které soutěž přivedla do zubních ordina-
cí. Ve skutečnosti jich však bylo daleko 
více, protože ne každý školák se soutěže 
zúčastní nebo do soutěžní karty vyplní 
všechny požadované údaje. 

Vyhlášení výsledků soutěže v ka-
tegorii dětí a v kategorii škol se kona-
lo 18. 6. 2015 v Národním technickém 
muzeu v Praze. A protože vítěze dopro-
vodili také jejich spolužáci ze třídy, by-
la pro děti připravena prohlídka muzej-
ních expozic. Diplomy a hodnotné věc-
né ceny vítězům předala manažerka 
a spoluautorka programu PaedDr. Lenka 
Kubrichtová spolu se zástupci spolupra-
cujících organizací, firem a sponzorů. 
Za ČSK se zúčastnily tisková tajemnice 
Mgr. Zina Sladkovská a redaktorka LKS 
PhDr. Iva Žáková. 

V kategorii dětí zvítězila Michaela 
Vajsová ze ZŠ Oldříš, Borová u Polič-
ky (pro nemoc ji zastoupila spolužačka, 
na snímku vpravo). Druhé místo obsa-
dila Michaela Malá ze ZŠ Lenešice (vle-
vo) a třetí místo Markéta Bulvová ze ZŠ 
Lubná-Sebranice (uprostřed). V katego-
rii škol získaly první tři hodnotné věcné 
ceny ZŠ Rapšach, ZŠ Rožmitál na Šu-
mavě (na snímku vlevo ředitelka školy) 
a ZŠ Vrbovec. Více informací najdete na 
www.zdravezuby.cz.

Iva Žáková

Vítězové letošní soutěže s manažerkou 
a spoluautorkou programu Zdravé zuby 
PaedDr. Lenkou Kubrichtovou. 

Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení 
předškolního, základního a základního 
uměleckého vzdělávání MŠMT, si ke svému 
vystoupení před dětmi připravil i obrázky, 
kterými vtipně dokumentoval poslání 
programu Zdravé zuby.

Na fotografii z výjezdního zasedání redakční 
rady LKS jsou (zleva) její předseda MUDr. 
Robert Houba, Ph.D., MUDr. Zdeněk 
Poledna, MUDr. Michal Dudek, Ph.D., 
MUDr. Jan Černý, MUDr. Jan Streblov 
a místopředsedkyně doc. MUDr. Marie 
Bartoňová, CSc. Další dva členové, prof. 
MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., 
a MUDr. Michal Straka, CSc., sice přijet 
nemohli, ale zodpovědně se zúčastnili 
korespondenčně. 

a v sobotu ještě i u oběda, kterým naše 
výjezdní zasedání končilo. Ovšem za-
dali jsme si vzájemně tolik úkolů, že už 
teď se těšíme na další zajímavou diskusi 
na pravidelném zářijovém zasedání. 

Redakce
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IMPLANTOLOGIe PRO OBNOVU 
KVALITy ŽIVOTA

V pátek 17. 4. 2015 se v Praze 
uskutečnilo sympozium DeNTSPLy 
IMPLANTS 2015 s podtitulem 
„Obnova kvality života – prémiová 
funkční a estetická řešení v moderní 
zubní implantologii”. 

Dopoledne bylo věnováno praktic-
kým workshopům pod vedením dvou 
významných odborníků MUDr. Pav-
la Kříže, Ph.D., a prof. dr. Freda Berg-
manna (Německo). Workshopy shrnova-
ly změny v chirurgickém instrumentáriu 
a v protetických komponentách vedou-
cím k výraznému zvýšení flexibility pra-
covního postupu při implantaci včetně 
kondenzace kosti a splittingu, dále se vě-
novaly transplantaci bloku kosti a tech-
nice elevace dna čelistní dutiny, sendvi-
čové plastice s použitím piezochirurgic-
kého přístroje a implantačních systémů 
Astra Tech™ EV, Ankylos a Xive. 

V odpoledních hodinách následova-
la přednášková část, kterou uvedl Chris-
to ph Sedlak, BASc, MBA, z DENST PLY 
Implants a již dvojjazyčně moderoval 
doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, 
Ph.D., FeBOMFS. Oceněním české im-
plantologické školy bylo sestavení od-
borného programu, v němž se vedle za-
hraničních přednášejících (Dr. Ashok 

Se thi z Velké Británie, prof. Dr. Fred 
Bergmann z Německa, prof. Dr. Hugo 
De Bruyn z Belgie) výborně uplatnili 
i dva Češi, MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., 
a MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, 
Ph.D., kteří svými příspěvky významně 
obohatili program a diskusi. 

Přednášky shrnovaly nejen praktické 
postupy z hlediska chirurgického a pro-
tetického, ale prezentovaly i výsledky 
klinických studií dlouhodobé stability 
implantátů v Evropě i v USA. Multicen-
trické studie ukazovaly na trendy jak při 
vlastní implantaci, tak i oblasti okamži-
tého zatížení či estetiky založené na re-
konstrukci měkkých tkání v oblasti krč-
kového uzávěru.

Během celého dne se hodnotila poste-
rová sekce. Výherce nejlepšího posteru 
MUDr. Jakub Papež získal účast na  EAO 
Scientific Meeting 2015 ve Stockholmu. 

Součástí sympozia byla výstava tech-
niky vztahující se k implantologii, 
včetně CBCT. Průběh akce umožňoval 
neformální diskusi s přednášejícími i zá-
stupci firmy JPS o uceleném programu 
společnosti DENTSPLY v této oblasti.

prof. MUDr. Taťjana Dostálová,  
DrSc., MBA

Společná fotografie přednášejících a zástupců Dentsply Implants a JPS.

informace z firem

JAK Se PřIHLáSIT DO ČSK
Připomínáme, že každý lékař, který vykonává na území ČR povolání 
zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory (poznámka: 
s výjimkou hostujících osob). Podrobný návod, jak se přihlásit do ČSK, 
najdete na www.dent.cz v odkazu Pro členy.
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

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

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

Jak mám postupovat, 
pokud pacient reklamuje 
stomatologický výrobek?

Reklamaci je povinen zubní lékař při-
jmout a rozhodnout o její oprávněnos-
ti. O tom, zda je reklamace oprávněná, 
je třeba rozhodnout ihned, ve složitých 
případech do tří pracovních dnů. Výji-
mečně je možno tuto lhůtu prodloužit, 
pokud je pro posouzení oprávněnosti 
reklamace nutná např. součinnost s la-
boratoří, která výrobek vyrobila.

Byla-li reklamace shledána oprávně-
nou, je třeba ji vyřídit a vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace, ne-
dohodne-li se zubní lékař s pacientem 
na delší lhůtě.

V každém případě je zubní lékař po-
vinen pacientovi vydat písemné potvr-
zení o tom, kdy pacient právo uplatnil, 
co je obsahem reklamace a jaký způsob 
vyřízení reklamace pacient požaduje, 
a dále potvrzení o datu a způsobu vyří-
zení reklamace, včetně potvrzení o pro-
vedení opravy a době jejího trvání. By-
la-li reklamace zamítnuta, je třeba vy-
dat pacientovi písemné zdůvodnění za-
mítnutí reklamace.

VYUŽÍVEJTE SVŮJ ČAS 
EFEKTIVNĚ!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty

PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®

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

• objednání
• recepty

• výsledky vyšetření
• konzultace

Mám zaměstnance na dohodu 
o pracovní činnosti, který byl nemocný 
od 20. ledna do 28. dubna. Nikde 
jinde není zaměstnaný. Jak se za 
tohoto zaměstnance odvádí zdravotní 
pojištění?

Zaměstnanec neměl v měsíci únoru 
a březnu žádný příjem, a proto je nutné 
ho odhlásit ze zdravotního pojištění kó-
dem „O“ k datu 31. ledna, pokud dosá-
hl v lednu hrubé mzdy alespoň 2500 Kč 
(v rozhodném období jednoho kalen-
dářního měsíce musí být hrubý příjem 
u dohody o pracovní činnosti alespoň 
2500 Kč). Zaměstnance opět přihlásíte 
kódem „P“ v tom měsíci, kdy dosáhne 
na hrubý příjem ve výši alespoň 2500 Kč 
(v tomto případě buď od 1. dubna nebo 
od 1. května). Pokud zaměstnanec ne-
spadá do kategorie pojištěnců, za které 
platí zdravotní pojištění stát, nebo ne-
má jiné zaměstnání či není osobou sa-
mostatně výdělečně činnou, musí si po-
jištění za období, kdy není přihlášen ke 
zdravotnímu pojištění zaměstnavatelem, 
hradit sám. Na toto období se stává oso-
bou bez zdanitelných příjmů s povin-
ností přihlásit se v osmidenní lhůtě u své 
zdravotní pojišťovny. Měsíčně bude hra-
dit částku 1242 Kč.
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připravujeme

PRAKTICKy O CAD/CAM TeCHNOLOGII

fotoúsměv

Neustálý vývoj CAD/CAM technologií 
a vznik nových materiálů otevírají další 
možnosti zhotovení nepřímých náhrad 
v každodenní praxi. Praktické sdělení 
na téma Nepřímé kompozitní náhrady 
CAD/CAM technologií pro LKS připra-
vili MDDr. Tomáš Novák z Bratislavy 
a MUDr. Ladislav Gregor z Brna. Au-
toři popisují postup zhotovení nepřímé 
náhrady z RNC (Resin Nano-Ceramic) 
materiálu technologií CAD/CAM od in-
dikace po natmelení v jedné návštěvě 
včetně možných komplikací a tipů, jak 
jim předcházet.

Podle dnešního příspěvku bychom 
mohli říci, že ústa a zuby fascinují ne-
jen stomatology, ale jsou velkou inspi-
rací i pro umělce. MUDr. Dalibor Badal 
z Brna ke své fotografii napsal: „Tento 
originální objekt nazval jeho autor vý-

tvarník Ivan Kříž výstižně Tlama. Loni 
jsem dílo vyfotografoval pro LKS na vý-
stavě na hradě Bítov.“ 

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

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

www.trhordinaci.cz

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

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

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

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:

Pro více 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. 
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fotoalbum

Prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz (na 
skupinové fotografii čtvrtý zleva) se dne 
17. 6. 2015 na pozvání prezidenta Saské 
komory zubních lékařů dr. Mathiase Wunsche 
(na skupinové fotografii třetí zprava) 
zúčastnil setkání v Drážďanech. Prezidenti 
shodně konstatovali, že mnoho problémů 
mají obě komory společných či podobných 
a vyměnili si spolu se svými týmy názory na 
možnosti jejich řešení. Schůzka byla družná 
a přinesla nové informace a pohledy na 
komorový život v obou zemích.

SeTKáNí SASKé 
KOMORy ZUBNíCH 
LéKAřů A ČSK

NáVŠTěVA HOLANDSKýCH ZUBNíCH LéKAřů V APOLeNCe

Jednaní komor se vedle obou prezidentů zúčastnili (viz skupinová fotografie) jejich viceprezidenti dr. Thomas Breyer (zcela vpravo) a MUDr. 
Robert Houba, Ph.D., (třetí zleva), výkonná ředitelka saské komory Dipl. Ing. Sabine Dudda (druhá zprava) a ředitelka Kanceláře ČSK RNDr. Marie 
Švábová (druhá zleva). Tlumočníkem setkání byl dr. Hans-Rainer Fischer, někdejší posluchač olomoucké fakulty (zcela vlevo). Spolu s nimi byli 
na setkání také prof. dr. Klaus Böning, člen představenstva Saské komory zubních lékařů, a PhDr. Ladislav Šolc, šéfredaktor LKS. Prof. dr. Böning 
hosty z ČR provedl impozantními prostorami vzdělávacího centra a exkurzi doplnil zasvěceným komentářem o systému vzdělávání v Sasku (snímek 
vlevo a uprostřed). Součástí prohlídky byla i zastávka u expozice z historie stomatologie. Mezi exponáty září i přehlídka lahviček pro každého z nás 
provázená v podvědomí dávným sloganem „odolu neodoláš“ (snímek vpravo).

V pátek 5. 6. 2015 navštívila sídlo ČSK delegace čtyřiceti zubních lékařů z provincie Severního Holandska, kteří jsou členy NHTV Internationaal 
hoger onderwijs Breda (snímek vpravo). Hosty přivítal prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz a jménem delegace vystoupil Drs. Guus Molennar, 
prezident NHTV (snímek vlevo). Setkání se dále zúčastnili (snímek uprostřed) ředitelka Kanceláře ČSK RNDr. Marie Švábová a člen představenstva 
ČSK doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., který připravil přehlednou prezentaci o ČSK, do níž byly zařazeny také odpovědi na předem zaslané dotazy. 
Holandské kolegy například zajímal systém zdravotních pojišťoven v ČR, celoživotní vzdělávání a specializace v zubním lékařství, počet zubních 
lékařů v ČR, kompetence dentálních hygienistek apod.
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Magistraliter receptura 
ve stomatologii
Zbyněk Sklenář,  
Vladimír Ščigel

390 Kč

Rukověť zubního lékaře – 
temporomandibulární 

poruchy v praxi
Jiří Zemen

350 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů 
a tvrdých zubních tkání

Vlasta Merglová,  
Romana Ivančaková

310 Kč

Zubní kaz a jeho prevence 
v časném dětském věku

Vlasta Merglová, 
Romana Ivančaková

250 Kč

Ortodontický atlas 
Magdalena Koťová

650 Kč

Kouření a dutina ústní
Radovan Slezák, Aleš Ryška

100 Kč

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

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

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

Kde	a	jak	knihy	koupíte:
2.	 Přímý	prodej

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

Podrobné informace a recenze knih:

www.dent.cz

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

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

Repetitorium 
klinické 
farmakologie 
pro praxi 
zubního lékaře
Vladimír Ščigel

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

Repetitorium klinické 
farmakologie pro praxi 
zubního lékaře
Doplněné a rozší řené vydání

Vladimír Ščigel

nový
 d
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k

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

Radiační ochrana 
při zubních 
radiodiagnostických 
vyšetřeních 
Otto Kodl a kol.

Malé 
ilustrované 
repetitorium
Radovan Slezák 
a kol.
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PROČ PRÁVĚ DENTIS?

CENA ZÁKAZNICKÝ SERVIS ZKUŠENOSTI

DODÁNÍ HIGH-TECH

VYSOKÁ KVALITA

PRŮMĚRY FIXTUR 2.0 - 8.0 MM
LEPTANÝ BIOAKTIVNÍ POVRCH
UNIKÁTNÍ INSTRUMENTÁRIUM

JEDINEČNÝ
POMĚR

CENA/VÝKON

NON-STOP PODPORA
24/7/365

10 LET NA ČR A SR 
TRHU, PODPORA 
IMPLANTOLOGŮ 

KLINIKY ASKLEPION

PRAHA DO 30 MINUT
ČR DO 24 HODIN
SR DO 48 HODIN

SKLAD
99,9 % POLOŽEK

SKLADEM
NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE

PROGRESIVNÍ DESIGN
DESÍTKY INOVACÍ KAŽDÝ ROK


