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z představenstva ČSK

Informace z jednání představenstva ČSK
6. 11. 2015

Standardně strukturovaný program
obsahoval informace za uplynulé
období, o plánovaných událostech
a zprávy o činnosti orgánů ČSK. Část
jednání byla věnována materiálům
pro 64. jednání sněmu ČSK.
Podrobné informace určené výhradně
členům ČSK jsou zveřejněny na
www. dent.cz v chráněném odkazu
Jednání představenstva.
Na základě listopadového zasedání
jsme ve spolupráci s viceprezidentem
ČSK MUDr. Robertem Houbou,
Ph.D., zpracovali následující důležité
a aktuální informace:
zzMetodika GMDN kódů. Dne 19. 10.
se dr. P. Chrz a Mgr. J. Slavík zúčastnili
jednání na SÚKLu k možnostem
podpory členů Komory, kteří jsou
výrobci stomatologických výrobků,
při plnění jejich ohlašovací povinnosti
podle zákona o zdravotnických
prostředcích. Každý výrobce
individuálně zhotovovaných
zdravotnických prostředků je podle
zákona povinen ohlásit svoji činnost
výrobce; ohlášení musí obsahovat
určení generické skupiny vyráběných
zdravotnických prostředků, a to
prostřednictvím kódů GMDN. Přístup
do databáze GMDN je pro výrobce
zpoplatněn, ČSK má tento přístup
bezplatný a je oprávněna kódy
GMDN použít pro potřeby svých

členů. Nový zákon o zdravotnických
prostředcích převedl agendu registrace
výrobců zdravotnických prostředků
z MZ ČR na SÚKL. Výrobci, kteří byli
registrováni u MZ ČR, jsou povinni
ohlásit svoji činnost do Registru
zdravotnických prostředků do 31. 3.
2016. Představenstvo schválilo, že
ČSK, stejně jako v předchozích letech,
podpoří členy ČSK, kteří jsou výrobci
stomatologických výrobků, při plnění
jejich ohlašovací povinnosti podle
zákona o zdravotnických prostředcích.
Postup bude ještě upřesněn, sledujte
informace na www.dent.cz.
zzNávody ke zdravotnickým
prostředkům v českém jazyce.
Zástupci představenstva znovu jednali
se SÚKLem o této problematice. SÚKL
trvá na návodech ke zdravotnickým
prostředkům v českém jazyce, není
však třeba úřední či profesionální
překlad, uživatel si může přeložit sám.
zzPlnění rozpočtu ČSK v roce 2015.
Ředitelka Kanceláře ČSK dr.
M. Švábová informovala o plnění
rozpočtu ČSK za první tři čtvrtletí
letošního roku.
zzÚčast na akcích. Dr. P. Chrz
se 19. 10. zúčastnil oslav svátku
sv. Lukáše, patrona lékařů, na
Arcibiskupství pražském. Dne 28. 10.
se zúčastnil recepce na Pražském
hradě u příležitosti oslav vzniku
samostatného československého státu.

zzSněmy OSK. Členové představenstva
se účastní podzimních sněmů
jednotlivých OSK.
zzZahraniční činnost. Doc. J. Zemen
zpracoval přehled zpráv ze CED a FDI.
zzInformace RK a ČR ČSK. O činnosti
revizní komise informovala dr.
M. Kraus Kozumplíková, o činnosti
čestné rady dr. L. Liberda.
zzStudentský mezinárodní kongres
IDSC. Dr. P. Chrz poskytl záštitu
prezidenta ČSK pro 5. ročník
mezinárodního studentského
stomatologického kongresu IDSC 2016,
který proběhne 10. – 13. 3. 2016
v Brně.
zzVzdělávání.
•• Představenstvo projednávalo žádosti
podané VS ČSK týkající se Osvědčení
odbornosti a příspěvků z Účtu klinik.
•• Pokračuje příprava „velké“ novely
ŘCVZL. Informace o stavu příprav
uvedly dr. F. Al Haboubi a dr. R. Houba
na listopadovém 64. jednání sněmu
ČSK. Novela by měla být v rámci
řádného připomínkového řízení
předložena na 65. jednání sněmu ČSK
v květnu 2016.
zzWebinář. Z původně plánovaného
termínu byl listopadový webinář
přeložen na pondělí 16. 11. Uskutečnil
se s MUDr. M. Georgievem na téma
„Preprotetická úprava vestibula
u bezzubých čelistí“.

Úhradová vyhláška na rok 2016
Dne 23. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů (částka 111) zveřejněna vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu,
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016.
Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení se
stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce.
V rámci jednání a vypořádání připomínek k úhradové vyhlášce bylo připomínkám ČSK vyhověno, ze strany MZ ČR
a České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) však bylo prosazeno neuznávání vzájemných kombinací kódů, které
zdvojují klinická vyšetření (tj. současná kombinace kódu 00903 s některým z kódů 00931, 00940 a 00981). Textová část
vyhlášky je vyhovující, v části cenové je navýšení v průměru o 3 % zvýšením ceny kódů 00900, 00908, 00916, 00917,
00921, 00922, 00945 a 00950.
Na www.dent.cz je zveřejněno:
zzúhradová vyhláška na r. 2016 vč. přílohy č. 11 (Aktuální informace z 4. 11. 2015),
zzsmlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) ve znění
projednaném se Zubohradem (Aktuální informace z 22. 10. 2015),
zzúhradový dodatek na r. 2016, který rozesílá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Znění dodatku bylo
Zubohradem se zdravotní pojišťovnou bez výhrad projednáno (Aktuální informace z 26. 11. 2015),
zzaktuálně budou na webu zveřejňovány úhradové dodatky dalších zdravotních pojišťoven.
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z revizní komise ČSK

Informace z jednání
RK ČSK 6. 11. 2015
Jednání revizní komise ČSK
se konalo v Plzni, den před
zasedáním sněmu ČSK.

V pátek 6. listopadu 2015, den před zahájením 64. jednání sněmu ČSK, v Plzni zasedaly
orgány ČSK. Kromě představenstva, revizní komise ČSK a výborů sněmu se sešla také
čestná rada ČSK. Na snímku jsou (zleva) předseda ČR ČSK MUDr. Libor Liberda, členové
MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr. Hynek Hrnčíř, MUDr. Věra Bartáková, CSc.,
MUDr. Luboš Jirgl, prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (místopředseda), MUDr. Petr Jandl,
CSc., a sekretářka čestné rady Ludmila Pohanková.

Novely dvou řádů ČSK
Na listopadovém 64. jednání sněmu
ČSK v Plzni byly schváleny novely
těchto řádů:
zzŘád České stomatologické komory
č. 2/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým
se mění příloha č. 1 Finančního řádu
České stomatologické komory. Tento řád
nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
Dle této novely je nově stanoven
roční členský příspěvek ve sloupci
„Ve prospěch Komory“:
a) 4900 Kč pro kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“
b) 2450 Kč pro kategorii „pracovníci
v závislé činnosti“.
Podrobná informace ke zvýšení
členských příspěvků viz str. 242.

zvláštní příloha:
Rejstřík článků
z LKS 2015
Uvnitř tohoto prosincového
LKS je vložena zvláštní příloha
Rejstřík článků zveřejněných
v časopise LKS 2015, ročník 25.
Podle základních tematických
kategorií v ní najdete přehled
hlavních statí s uvedením autora,
čísla a strany LKS. Rejstřík slouží
ke snadnému vyhledání článků,
k nimž se potřebujete vrátit.

zzŘád České stomatologické komory
č. 3/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým se
mění Jednací řád České stomatologické
komory č. 2/2011. Tento řád nabyl
účinnosti dne 24. 11. 2015.
Změny se týkají orgánů Komory.
Upravují legislativní proces tak, aby odpovídal požadavkům praxe při přípravě
a navrhování řádů Komory ke schválení jak na jarním, tak podzimním sněmu
Komory. Dále jde o dvě věcné změny
týkající se návrhů na hlasování (možnost navrhovatele vzít svůj návrh zpět)
a samotného hlasování (pro jasnější
a rychlejší hlasování se dle praxe běžné např. v parlamentech bude hlasovat
„pro“ a „proti“, vypuštěna je varianta
hlasování „zdržel se“).

Ceník inzerce
v LKS na rok 2016
je zveřejněn na www.dent. cz
(Sekce pro veřejnost, odkaz
Nabídka komerčních služeb
nebo Časopis LKS).
NA ROK 2016

INZERCE V LKS
CENÍK A PODMÍNKY
DPH.)
bude připočtena příslušná
(K uvedeným cenám
(šířka x výška v mm)
Přehled formátů inzerce
58 x 30

1

2

58 x 65

3

58 x 100

4

121 x 30

5

121 x 65

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK

(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná

DPH.)

2016

LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis,
který vydává Česká stomatologická komora jako
měsíčník a distribuuje adresně
zubním lékařům v České republice. Dále se
časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků
zubního lékařství, dentálním
hygienistkám, školám v oblasti zdravotnictví
a předplatitelům dle aktuálního adresáře. tištěný
náklad cca 10 600 kusů.
5 000 Kč

1 000 Kč
6

121 x 100

2 500 Kč
7 1/4 90 x 125

3 000 Kč

3 000 Kč

8 1/4 184 x 65

Reklamní
9 prezentace
1/3 184 x 90

Pro inzerci ve formě souvislých textů je
určena rubrika Reklamní prezentace. Je
to firemní či odborný text dodaný zadavatelem, který obsahuje informace o firmě a jejích službách nebo výrobcích. Reklamní prezentace je zpracována redakcí
v souladu s grafickou úpravou redakčních
stránek LKS. Textové a obrazové podklady
Kč

58 x 254

10 1/3 69 x 297

Vkládaná inzerce

Manžeta

Zásilka se vkládá přímo do časopisu či
Papírový pás přes LKS umístěný buď
do fólie společně s měsíčníkem LKS.
horizontálně (šířka 40–100 mm, délka
● Jedna strana tištěného textu ve formá450 mm (z toho 390 mm reklamní plotu A4 do 10 gramů hmotnosti – cena
cha + 30 mm na každém konci na slepení)
1,80 Kč
nebo vertikálně (šířka 40–100 mm, délka
● Každá další strana tištěného textu – ce620 mm (z toho 560 mm reklamní plocha
na 1,20 Kč Kč
16 000 (např. A4, tisk po obou stra- + 30 mm na každém konci na slepení).
nách, celkem 3 Kč)
Použitý materiál: do hmotnosti 150 g/m2.
● Katalogy nebo tiskoviny o více stranách
Zadavatel dodá hotové (vytištěné) pásky
do hmotnosti 50 gramů – cena zásilky
v plochém stavu. Pásky budou slepeny do
bude vždy kalkulována individuálně po
manžety a na časopis umístěny
184 x 254
zaslání
vzorku
Kč do Oddělení ekonomiky buci LKS na náklady vydavatele. při distri45 000
15
184 x 125
12 1/1 210 x 297
a služeb
2. strana obálky
● Cena 50 000 Kč pro náklad do ČR
11 1/2 210 x 148
● Vklady plochých 3D předmětů do 1 cm
Kč zásilky bude
16 40 –000
výšky
cena
kalkulována
3. strana obálky
individuálně
po zaslání vzorku do Oddělení ekonomiky
a služeb.
Podmínky pro zveřejnění
17 50 000 Kč
Maximální
obálkyvkládaných inzertních
4. stranapočet
tiskovin do jednoho čísla LKS je omezen.
ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzerPři větším zájmu rozhoduje datum přijetí
ci či vkládanou inzerci z důvodů:
Plošná inzerce
v LKS
objednávky.
uvnitř
● obsahu
13 55 000 Kč – dvoustrana
Vkládání zásilky do vymezeného regis- ●
35 000 Kč
zařazení inzerce třetích stran na distri(vyklápěcí 410 x 297)
Slevy
20 000 Kč
tru je po dohodě možné.
14 70 000 Kč – 1. strana obálky
buovaných materiálech
● 5 % za úhradu inzerce předem
Vzorek (1 kus) vkládané inzerce je nut- ●
rozporu s platnými právními předpisy
● 10 % za 3–4 opakování inzerce na
né s dostatečným předstihem dodat přímo
●
rozporu
se zájmy České stomatologiczákladě uzavřené Závazné objednávky
do Oddělení ekonomiky a služeb.
ké komory
● 15 % za 5–6 opakování inzerce naNáVOZU Klient tERMÍN
dodá zásilku určenou pro vklá- ● rozporu
UZáVěRKA
se zájmy zubních lékařů
UZáVěRKA
základě
uzavřené Závazné
INZERCE dání doDIStRIbUCE
objednávky
LKSLKS
VKLáDANé
přímo na následující adresu:
UZáVěRKA PřEDáNÍ
● v případě, že nebude dodána v ter● 25 PřEDáNÍ
% za 7–8HOtOVé
UZáVěRKA
opakování
DO tISKáRNY
inzerce
Helma Beta, spol. s r. o., NademlejnPODKLADů PRO
(PDF)
INZERCE
mínu a v technických parametrech
na základě
ObjEDNáVEK
uzavřené Závazné objednávky
18. 01.
LKS
„REKLAMNÍ PREZENtACI“
1982016
00 Praha 9. Před návozem
01. 2016 ská 600/1,
INZERCE
uvedených
● 30 % 17.
pro daný typ inzerce
za 12.
9 a 2015
více opakování07.
inzerce na
kontaktujte,
prosím,
2016 paní Lenku Fotulovou
15. 02.
14. 12. 2015
základě uzavřené Závazné objednávky
04. 02. 2016 na telefonu +420 602 285
08. 12. 2015
01. 2016
335. Zásilka mu1/2016
● Slevy 26.
za platbu předem
14. 03. 2016
19. 01. 2016
sí
2016
být
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03.
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tuto
03.
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2016
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01.
kdy
12.
a za opakování
23. 02. 2016
2/2016
lze sčítat
2016příloh, a to nejpozději
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18. 04.
návozu
16. 02. 2016
Podklady pro tisk
07. 04. 2016
09. 02. 2016
do tohoto termínu
29. 03. 2016
3/2016
FAKTURACE
16. 05. 2016(viz tabulka termínů,
03. 2016
Elektronicky dodané podklady05.
22.
2016
e-mailem
05.
sloupec UZÁVĚRKA NÁVOZU), mezi
15. 03. 2016
2016
4/2016
nebo na 26.
CD04.
2016
zpracované
pro finální for13. 06.
19. 04. 2016
hod., opatřena dodacím lis06. 2016 9.00 a 16.00
Objednaná inzerce se platí na základě
mát k tisku
12. 04. 2016
2016 300 dpi.02.
rozlišení
24.v05.
Inzeráty
5/2016
tem a označena
07. 2016
takto:
jméno
25.
kli
05. 2016 v rozměrech na spad
enta;
typ
17.
vystavené
faktury. Daňový doklad s do14. 07. 2016 inzerce (např. „leták
dodat s přídavkem
10. 05. 2016
A4“); počet kusů; spe- kladovým výtiskem
21. 06. 2016
6/2016
časopisu je zaslán do
19. 09. 2016
14. 06. 2016 3 mm na ořez, v souboru pdf, 08.
popř.
2016 cifikace vkládání
09.tif.
(např. „LKS č. 1/2016“).
07. 06. 2016
14 dnů po vydání příslušného čísla LKS.
08. 2016
Inzeráty na
30.spad
7 – 8/2016
musí být opatřeny oře17. 10. 2016
23. 08. 2016 zovými
06. 10. 2016
značkami
16. 08. 2016
tak, aby nezasahovaly
27. 09. 2016
9/2016
14. 11. 2016
20. 09. 2016 do oblasti spadu.
03. 11. 2016
13. 09. 2016
2016
25. 10.inzerce
10/2016
Malé formáty
12. 12. 2016
(označené 12.
18. 10. 2016
01. 1–5)2016 KONtAKt
11. 10. 2016
může na základě
2016 klienta zpracovat
Inzerce
22. 11.zadání
11/2016
leden 2017
15. 11. 2016 grafik LKS. Tato služba
05. 01. 2017 Česká stomatologická komora
Ing. Renáta Bělíková
08. 11. 2016
19. 12. 2016je v ceně inzerce.
12/2016
Slavojova
128 00 Praha 2
o týden.
posouvat22,
tel.: +420 234 709 614
13. 12. 2016 Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.
bez dalšího upozornění
06. 12. 2016
www.dent.cz
Opakovánírámcové a mohou se
1/2017
fax: +420 234 709 639
Uvedené termíny jsou inzerce
V případě dlouhodobé objednávky je
právo na úpravu harmonogramu.
mobil:
+420
vyhrazuje
603
si
825 154
Vydavatel
nutné před uzávěrkou každého čísla LKS
e-mail: belikova@dent.cz
vyrozumět Oddělení ekonomiky a služeb
o případné změně podkladů inzerce do
Informace o dalších možnostech propagace
získáte v Oddělení ekonomiky
daného čísla (jinak je automaticky opakoa služeb nebo v Nabídkovém listu 2016 na
www.dent.cz
ván naposledy zveřejněný inzerát).

8 000 Kč

9 000 Kč

dodává
Kč zadavatel.
9 000

16 000

Redakce si vyhrazuje možnost předložit
Reklamní prezentaci ke schválení redakční
radě LKS.2/1 420 x 297
● Cena za 1/1, celostranu A4: 20 000 Kč
Při objednávce jedné strany Reklamní
prezentace dostane zadavatel slevu 35 %
na současně nebo v nejbližším čísleobálka
LKS
časopisu
otištěnou inzerci, maximálně v rozsahu
1 celostrany A4.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn.
kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK,
stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu
centra ČSK za měsíce 1–9/ 2015.
Hlavní část programu tvořila příprava zprávy o činnosti pro sněm ČSK, kde
jsme se snažili upozornit nejvyšší orgán
Komory na opakované chyby v činnosti některých RK OSK (dlouhodobé neřešení stížností, špatné správní postupy
atd.). Věříme, že nedávná školení předsedů RK a ČR OSK pomůžou tyto chyby omezit.
MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář
V nejbližších týdnech jsou
plánována tato jednání a akce:
zzOn-line odborná diskuse, webinář
(7. 1.). 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
zzZasedání revizní komise ČSK (15. 1.)
zzZasedání představenstva ČSK
(15. – 16. 1.)
zzSetkání předsedů OSK
s členy představenstva ČSK
(29. 1. Praha, 5. 2. Olomouc)
Informace z prosincového zasedání
představenstva ČSK a RK ČSK
zveřejníme v příštím LKS č. 1/2016.

Harmonogram
jednání
a vybraných akcí
ČSK v roce 2016
naleznete na www.dent.cz
(sekce Pro členy)

LKS 12/2015 237

Poděkování recenzentům časopisu LKS
ČASOPIS
ŠENÍ
ČESKÉ
LOGICKÉ
KOMORY
A-P
RF/
i- P
RF
CE
NT
RI
F

o: Bibliograp

hia Medica

PRF DUO
od 63
222 Kč
vč. DPH

Čechoslova

Elexxion
od 6 100
Kč
vč. DPH
měsíčně

IMP

ČASOPIS

Asklepion
www.faceb– Trade s.r.o., Londýnská
ook.com/d
entis.impla

PROČ PRÁ
ČESKÉ
VĚ DEN
STOMATOLOG
TIS?
ICKÉ

implantologii

Index Copernicus.
ZKUŠENOSTI
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
CENA
Čechoslovaca,
Bibliographia Medica
10 LET NA ČR A SR
NON-STOP PODPORA
JEDINEČNÝ
ČASOPIS. Indexováno:
PRŮMĚRY FIXTUR 2.0 - 8.0 MM
RECENZOVANÝ
TRHU, PODPORA
24/7/365
POMĚR
BIOAKTIVNÍ POVRCH
LEPTANÝ

VYSOKÁ KVALITA

UNIKÁTNÍ INSTRUMENTÁRIUM

CENA/VÝKON

STOMATOLOGICKÉ
KOMORY

VYSOKÁ KVALITA

PRŮMĚRY FIXTUR
2.0 LEPTANÝ BIOAKTIVNÍ 8.0 MM
POVRCH
UNIKÁTNÍ INSTRUMENTÁRIUM

CENA

JEDINEČNÝ
POMĚR

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

VYSOKÁ

ZKUŠENOSTI

NON-STOP PODPORA

10 LET NA

ČR A SR
24/7/365
Copernicus. ISSN 1210-3381
Index
Indexováno: Bibliographia Medica Čechoslovaca,
TRHU,
RECENZOVANÝ ČASOPIS. CENA/VÝKON
PODPORA
IMPLANTOLOGŮ
KLINIKY ASKLEPION

NEJSEM
SPOKOJEN

IMPLANTOLOGŮ
KLINIKY ASKLEPION

ZAČÍNÁM

99,9 % POLOŽEK
SKLADEM

NECHCI UŽ
PLATIT TOLIK

SKLAD

DODÁNÍ

HIGH-TECH

99,9 % POLOŽEK
SKLADEM

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

NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE
PROGRESIVNÍ DESIGN
DESÍTKY INOVACÍ KAŽDÝ ROK

LITA A

ORY

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

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

HIGH-TECH

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

NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE
PROGRESIVNÍ DESIGN
DESÍTKY INOVACÍ
KAŽDÝ ROK

HIGH-TECH
NAVIGOVANÁ

IMPLANTOLO
PROGRESIVN
GIE
Í DESIGN
DESÍTKY
INOVACÍ
KAŽDÝ
ROK

SKLAD
99,9 %
POLOŽEK
SKLADEM

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

phia Medica

Čechoslo
vaca, Index

Copernic

us. ISSN
1210-33

81

PŘITOM

SKLAD
99,9 % POLOŽEK
SKLADEM

SKLAD

Z

ŠÍ KVA

ČASOPIS

LET NA
ČR A SR
TRHU,
PODPORA
IMPLANTO
LOGŮ
KLINIKY
ASKLEPIO
N

Í SYSTÉM?

DENTIS OneQ

NEJLEP

LEVNĚ!
Asklep
ion – Trade
s.r.o., Londý
+420 724
www.f
acebo
ok.com 873 750, info@dnská 39, 120
/denti
00 Praha
entis-i
s.impla

mplan
2
ntaty
ČESKÉ
| www.d t.com
PR
STO
OČMA
entis–i
PRTOL
mplan
ÁVĚOG
t.com
DE ICKÉ
KOMNTIS?

CENA
ZÁKAZNIC
VYSOKÁ
KÝ SERVIS
KVALITA
JEDINEČNÝ
RECENZOVA
PRŮMĚRY
ZKUŠENOS
NÝ ČASOPIS.
POMĚR
NON-STOP
Indexováno:
LEPTANÝ FIXTUR 2.0
PODPORA
TI
CENA/VÝKON Bibliographia Medica
CENA
Indexováno
- 8.0 MM
24/7/365 Čechoslovaca,
UNIKÁTNÍ BIOAKTIVNÍ
: Bibliographi
10 LET
Index
ZÁKAZN
Copernicus.
NA ČR
INSTRUMENPOVRCH
ISSN 1210-3381
JEDINEČN
A SR
a ICKÝ
Medica Čechoslovac
TRHU, PODPORA
TÁRIUM
SERVIS
POMĚR Ý
IMPLANTOLO
a, Index
NON-STOP
ZKUŠEN
CENA/VÝK
Copernicus.
GŮ
KLINIKY
PODPORA
OSTI
ASKLEPION
ON
ISSN 1210-3381
24/7/365
10

ISSN 1210-3381

IMPLANTAČN

STOP

KOMORY

KVALITA

PRŮMĚRY
FIXTUR
LEPTANÝ
2.0
BIOAKTIVNÍ - 8.0 MM
UNIKÁTNÍ
POVRCH
INSTRUMENTÁ
RECENZOVANÝ
RIUM
ČASOPIS.

2015 ročník
25 č. 10

ZA IMPLANTÁT

2015 ročník 25 č.
9

2015 ročník 25 č. 7–8

č. 6
2015 ročník 25

Partner č. 1 v zubní

ČASOPIS
ČESKÉ
PROČ PRÁVĚ DENTIS?
STOMATOLOGICKÉ
KOMORY

ŠKOLENÍ
A WORKSH
OP Přednáší:
ZAVÁDĚNÍ
ZUBNÍCH
Prim. MUDr.
IMPLANTÁ
ZHOTOVE
Petr Barták
NÍ PROTETIC
TŮ DENTIS,
pátek 29.
KÉ PRÁCE
5. 2015
(implantač
ní systém
Dentis),
pátek 19.
6. 2015
39, 120 00
Praha
ntaty |
www.denti 2, +420 724 873
750, info@denti
s–implant.c
om
s-implant.c
om

Kč
2 760 vč. DPH

O 30 % za ROK
2013/2014.

no: Bibliogra

ČASOPIS
STOMA
ČE
TOLOGICSKÉ
KOMO KÉ
RY

RECENZO
VANÝ

ČASOPIS

. Indexován

o: Bibliograp

hia Medica

Čechoslov
aca, Index
Copernicu

ČASO
PIS
STOM
ATOL ČESKÉ
OG
KOM ICKÉ
ORY

č. 12

NT
AČ
NÍ
SY
ST

RŮST DENTISU
TENTOKRÁT

ČASOPIS

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

. Indexová

k 25

LA

2 760 vč.Kč
DPH

.

SERY
LNÍ LA

ÁT O 30
% za ROK
2013/2014

ZA IMPLANTÁT

MEZIROČNÍ

ČASOPIS

NTÁ
DE

TENTOKR

EL

NÍ RŮST
DENTISU

ČASOPIS
STOMA
ČESKÉ
TOLOGI
CK
KOMO É
RY

OVANÝ

DA
/G

MEZIROČ

RECENZ

s. ISSN
1210-338

RECEN
1

ZOVAN

Ý ČASOP

roční

N ER

OSTI
ACE K

Osteora
od 1 694
Kč
vč. DPH

s. ISSN
1210-3381

Cleandent
od 77
Kč
vč. DPH

Dentis
od 2 300
Kč
vč. DPH

ÉM

Asklepion
1/1
Leptaný bioaktivní
stabilitu implantátupovrch implantátu zajišťující
rychlejší sekundární
Změněný tvar
k zajištění lepší
primární stability
u immediátních
implantací a
– význam
okamžitého zatížení
Možno zavést
nejenom
– zlepšení regenerace krestálně, ale i lehce
subkrestálně
Plně jsou integrovány kosti a lepší ochrana
před periimplantitidou
široké-wide implantátyúzké implantáty (miniimplantáty)
do jedné sady
a naopak

PROČ PRÁVĚ DENTIS
ČESKÉ
?

ca, Index
Copernicu

SinossInject
od 2 580
Kč
vč. DPH

CH
XÚ
ST
NÍ
VO

Leptaný
bioaktivní
stabilitu
povrch
implantát
• Změněnýimplantátu
u zajišťující
tvar k zajištění
rychlejší
u immediát
sekundárn
ních implantaclepší primární
• Možno
í
zavést
í a okamžitéhstability –
nejenom
– zlepšení
o zatížení význam
krestálně,
regenerac
• Plně
ale i lehce
e kosti
jsou
široké-widintegrovány úzké a lepší ochrana subkrestálně
e implantát
implantát
před
y (miniimplaperiimplantitidou
y do jedné
sady
ntáty) a
naopak

STNÍ REGENERACE
Í A KO

PROČ?
•

25 č. 5

L

OneQ

IS. Indexo
váno:

Bibliog

raphia

Medica

2015

DENTIS

PROČ?
•
•
•
•

Indexován

Á LN
O NT

NECHCI UŽ
PLATIT TOLIK

DENTIS OneQ

Í ŘE

M E BR Á N A
OVÁ
GEN
LA
KO

PO

STOP

LEXN

STOMATO

ŠKO
LEN
ÍA

ZAČÍNÁM

KOMP

SinossMem
ŘŮ
od 2 045
A
Kč
vč. DPH
RECENZOV
ÉK
ANÝ ČASOPIS.

Index
NECHCI
Copernicus. ISSN
UŽ
1210-3381
PLATIT
TOLIK

2015 ročník

STOP

25 č. 11

?

Medica Čechoslovaca,

GE
RE

Z

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

implan

SYSTÉM

2015 ročník

TAČNÍ

2015 ročník 25
č. 3

IMPLAN

ČASOPIS. Indexováno:
Z
ZAČÍNÁM
Bibliographia

č. 4

č. 1 v zubní

tologii
ČASOPIS
ČESKÉ
STOMATOLOGIC
KÉ
KOMORY

NEJSEM
SPOKOJEN

RECENZOVANÝ

DP
O
RA

Í SYSTÉM?

D
RO
PA

1
2015 ročník 25 č.

IMPLANTAČN

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

2015 ročník
25

Partner

implantolog

ČASOPISii
ČESKÉ
STOMATOLOGICKÉ
KOMORY

2015 ročník 25 č. 2

Partner č. 1 v zubní

ČASOPIS

ČESKÉ
STOMATOLOGICKÉ
KOMORY

A
G
U

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem
v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů.
Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na
Seznam recenzovaných neimpaktovaných
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přístup k elektronické verzi odborných časopisů pro členy ČSK
Komora kontinuálně prodlužuje předplatné a zajišťuje pro své členy přístup k elektronické podobě těchto zahraničních
odborných časopisů:
zzInternational Journal of Periodontics & Restorative Dentistry
(ISSN 0198 – 7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
zzInternational Journal of Oral & Maxillofacial Implants
(ISSN 0882 – 2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
zzJournal of Endodontics (ISSN 0099 – 2399)
zzJournal of Periodontology (ISSN 1943 – 3670)
zzJournal 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

MODERNÍ STOMATOLOGICKÝ SOFTWARE

Kompletní řešení Vaší ordinace za 999 Kč měsíčně
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Sensodyne

True White
Úleva od hypersenzitivity dentinu
a velmi nízká abrazivita

Úleva od bolesti

5

%

Bělejší zuby

5

dusičnanu draselného
pro klinicky ověřenou
úlevu od bolesti při
hypersenzitivitě dentinu1–4

%

tripolyfosforečnanu sodného
(STP) pro aktivní odstraňování
skvrn a prevenci jejich vzniku5–8
při velmi nízké abrazivitě9

Obsahuje 1 450 ppm fluoridu sodného.

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

Šetrná k odhalenému dentinu

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

- zubní pasta s velmi nízkou abrazivitou
2

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

-2

Vyšší
abrazivita

-4
-6
-8

Větší úbytek
dentinu

-10
Voda
-12
-14
-16

Zubní pasta s velmi nízkou abrazivitou,
5 % dusičnanu draselného a 5 % STP (RDA˜15)
Zubní pasta s mírnou abrazivitou (RDA˜70)
Vysoce abrazivní zubní pasta (RDA˜240)

-18
5
Den studie

10

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.
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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.

CHCSK/CHSENO/0025/15b

• Složení s velmi nízkou abrazivitou ,
vhodné pro pacienty s odhaleným
dentinem.10
9

0
Průměrný úbytek dentinu (v mikrometrech) (95 % CI)

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

reportáž

Z 64. jednání
sněmu ČSK
Delegáti z jednotlivých oblastí se sešli k 64. jednání
sněmu ČSK ve dnech 7. – 8. listopadu 2015 v Plzni.
K hlavním úkolům sněmu patřilo projednat a schválit
projekt Administrativa pro disciplinární řízení
a rozpočet ČSK na rok 2016. Část programu byla
věnována diskusi k návrhům novel řádů ČSK. Hostem
sněmu byl JUDr. Radek Policar, náměstek ministra
zdravotnictví.

Náměstek ministra zdravotnictví JUDr. Radek Policar (vpravo) informoval
o legislativním plánu MZ ČR. Prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz v diskusi
s hostem znovu upozornil na to, že dlouhodobě stagnují úhrady
stomatologické péče a naopak se stále zvyšují prostředky pro lůžková zařízení.

Komora
v uplynulém období

Jednotlivé body programu provázela široká diskuse. MUDr. Pavel Vlnař z OSK Plzeň
vystoupil k tématu připravované novely ŘCVZL. MUDr. Štěpánka Bálková z OSK Praha 1
upozornila na problematiku endodoncie a ošetřování dětských pacientů.

Legislativní plán MZ ČR
Náměstek ministra zdravotnictví JUDr.
Radek Policar, host dopoledního sobotního jednání, informoval sněm o stavu
příprav novel jednotlivých zákonů souvisejících se zdravotnictvím.
ČSK je připomínkovým místem a legislativu sleduje a ovlivňuje již ve fázi
její přípravy a návrhů. Z hlediska zubního lékařství jsou významné zejména
tři z novel.
zzNovela zákona o zdravotních službách. Má být předložena vládě do 30.
6. 2016. Cílem novely je uvést zákon
do souladu s novým Občanským zákoníkem (NOZ). Týká se to například
úprav v otázce písemného souhlasu pacienta (v současnosti by podle NOZ měl
pacient dát teoreticky písemný souhlas
například i s odstraňováním zubní dřeně). Pro ČSK je důležitá také problematika záručních lhůt na stomatologické
výrobky, která je nyní velmi nejasná.
zzNovela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobi-
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losti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Je projednávána v pracovních komisích legislativní rady vlády. JUDr. R. Policar poděkoval Komoře za konstruktivní připomínky k této novele. Novela nepředpokládá, že by v zubním lékařství
byly zaváděny nové specializace. Sporným bodem nadále zůstávají aprobační zkoušky. Návrh ČSK na omezení počtu opakování zkoušky nebyl zapracován a dle Komory je nutné přesvědčit
poslance, aby tento návrh akceptovali.
ČSK také doporučuje, aby testy v rámci
aprobační zkoušky byly v zájmu pacientů a dle zvyklostí v EU skládány pouze v češtině.
zzNovela zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
ČSK bude jednat s MZ ČR o jasném vymezení náplně práce dentální hygienistky a také o otázce, jaká kvalifikace
je potřebná pro práci sestry v zubní ordinaci (s ohledem na změny ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků).

Ve zprávě o činnosti shrnul prezident
ČSK MUDr. Pavel Chrz hlavní události a akce od předchozího květnového zasedání. Připomínáme, že členové ČSK jsou o podrobnostech práce
a jednotlivých kroků Komory průběžně informováni na webových stránkách
www. dent. cz a v časopisu LKS prostřednictvím zpráv z jednání představenstva,
reportáží a dalších stavovských článků.
V oblasti provozování zdravotnického zařízení dr. P. Chrz rekapituloval
průběh a výsledky dohodovacího řízení (DŘ) o úhradách zdravotní péče pro
rok 2016. Zubohrad, který zastupuje při
jednání zubní lékaře, vycházel z doporučení sněmu ČSK požadovat navýšení úhrad do stomatologické péče minimálně o 10 %. Zdravotní pojišťovny byly ochotné přistoupit pouze na 2% navýšení, takže nebylo dosaženo dohody
a rozhodnutí o výši úhrad ambulantní
stomatologické péče na r. 2016 bylo plně na MZ ČR. Po následných jednáních

Jménem legislativního výboru a návrhové
komise hovořil MUDr. Jan Černý.

Návrh rozpočtu ČSK na rok 2016 podrobně prezentoval hospodář MUDr. Milan Řezáč (vlevo). S komplikacemi v přípravě tzv. velké novely
ŘCVZL sněm seznámil viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D. (uprostřed). O své činnosti sněm informovaly také revizní komise
a čestná rada ČSK, na fotografii vpravo je předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková.

a vypořádání připomínek byla úhradová
vyhláška vydána 23. 10. 2015 (podrobně viz str. 236).
Dále se dr. P. Chrz zaměřil na problematiku hygienických kontrol a bezpečnostních listů k nebezpečným chemickým látkám a uvedl, že ČSK ve
spolupráci se SZÚ připravuje metodiku pro nakládání s těmito látkami (viz
LKS 10/2015, str. 193). Upozornil rovněž na kontroly SÚKL v zubních ordinacích, jejichž popis je zveřejněn na
www. dent.cz (odkaz Provozování zubní praxe), a na servisní kontroly autorizovanými subjekty.
Podrobně se také věnoval připravované novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho
přílohy č. 4 (zatím ale není jasné, kdy
vstoupí v platnost). Z návrhu vyplývalo, že stomatologické výrobky budou
plně hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění a jejich ceny stanoví SÚKL ve
správním řízení. Díky úsilí ČSK se podařilo prosadit, že stomatologické výrobky budou i nadále hrazeny jako dosud.

Z další, tzv. transparenční novely tohoto zákona, pak vyplývalo reálné ohrožení stomatologického „Ceníku“. I tuto hrozbu se podařilo ČSK ve spolupráci s Koalicí soukromých lékařů odvrátit (podrobně jsme informovali v LKS
č. 6/2015 a 7 – 8/2015).
V dalších částech svého vystoupení
dr. P. Chrz shrnul práci Komory v oblastech vzdělávání a stavovské činnosti. Některé z otázek, kterým se věnoval,
byly posléze předmětem jednání sněmu
(viz dále).
Zprávu revizní komise ČSK za uplynulé období přednesla předsedkyně
RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková. RK ČSK k 31. 10. 2015 přijala celkem 175 stížností, z toho 51 jich
bylo ukončeno a 124 jich je stále v šetření. Za deset měsíců tohoto roku bylo zodpovězeno celkem 526 telefonických, 284 e-mailových a 26 písemných
dotazů pacientů. Ze statistik vyplývá
výrazný nárůst dotazů pacientů. K čerpání finančních prostředků Účtu klinik
RK ČSK uvedla, že k 31. 10. 2015 bylo

podáno 21 žádostí o čerpání. Schváleno jich bylo 17, z toho šlo o sedm žádostí organizací a deset žádostí lékařů.
Účet klinik je v současnosti čerpán na
94 % (425 450 Kč). RK ČSK ve své zprávě také upozornila na nedostatek znalců ČSK příslušných odborností v jednotlivých regionech a na problémovou
práci některých OSK a jejich revizních
komisí. Zejména jde o RK OSK Praha 1,
Praha 6, Praha 10, Zlín, Rychnov nad
Kněžnou a Benešov, nefunkční jsou
v současnosti RK OSK Praha 7 a Šumperk (členové RK odstoupili z funkce).
Mezi obecné nedostatky patří nadměrné prodlužování doby prověřování stížností, pozdní zasílání zápisů z jednání
a materiálů ke stížnostem nebo jejich
nezaslání.
Se zprávou čestné rady ČSK za uplynulé období sněm seznámil její předseda MUDr. Libor Liberda. Stejně jako předsedkyně RK ČSK vyzdvihl přínos školení funkcionářů RK a ČR OSK,
která se konala na přelomu září a října
(viz LKS 11/2015). Účastníci školení by-

Sněm v Plzni jednal o důležitých otázkách a projektech, které se promítnou do života Komory již v příštím roce. Soustředění členů sněmu proto
bylo veliké, diskuse probíhaly ve věcném a dělném duchu a k hlasování všichni přistupovali s pocitem odpovědnosti ke všem členům ČSK.
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li také podrobně seznámeni s projektem Administrativa pro disciplinární řízení, jehož cílem je zjednodušení práce
oblastních revizních komisí a čestných
rad.

Projekt administrativa
pro disciplinární řízení
Projekt Administrativa pro disciplinární řízení členům sněmu do detailů
představili MUDr. Pavel Chrz a právní
poradce Mgr. Jiří Slavík.
ČSK si uvědomuje náročnost výkonu
funkce v revizních komisích, čestných
a společných čestných radách a velkou
administrativní zátěž s tím spojenou.
Nabízí proto podporu a ulehčení, která
by spočívala v převzetí administrativní
a organizační zátěže RK a ČR OSK profesionálně vyškolenou administrativní silou, jež by byla přímo zaměstnancem centra. V řešení byly dvě varianty
projektu – „zemská“, která předpokládá
3 zaměstnance (2 v Čechách a 1 na Moravě) a „krajskou“, kde by sekretariátů
bylo 14, vždy v krajském městě. Předsedové OSK na zářijovém setkání v Praze
a účastníci školení RK a ČR OSK tento
návrh velmi uvítali a jednoznačně preferovali „zemskou“ variantu.
Sněmu tedy byla předložena k diskusi právě „zemská“ varianta, včetně předpokládaných ročních nákladů. Ty jsou
odhadovány na 2 miliony korun a financovány by měly být ze zdrojů ČSK
(nikoli OSK) a navrženým zvýšením
členských příspěvků do centra ČSK.
Sněm projekt v této „zemské“ variantě jednoznačně podpořil a pověřil
představenstvo ČSK jeho realizací (viz
usnesení na str. 243). Projekt by měl být
funkční během první poloviny r. 2016.
Zapojení do projektu bude povinné pro
všechny OSK, neboť je nutné, aby ad-

Debatní skupinky se průběžně tvořily po
oba sněmovní dny. Uprostřed je MUDr.
Lubomír Žifčák z OSK Karlovy Vary.
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Výklad k navrhovaným novelám řádů
ČSK a k projektu Administrativa pro
disciplinární řízení podal právní poradce
Mgr. Jiří Slavík (vlevo). Na snímku je
s MUDr. Oldřichem Velkým z OSK
Frýdek-Místek po zakončení prvního
jednacího dne.

Projekt společnosti Health
Communication, s. r. o., který by
mohl napomoci rozvoji komorového
e-learningového vzdělávání, prezentovali
Ing. Klára Klapalová a Patrik Dolák.

ministrativa disciplinárního řízení fungovala stejně ve všech oblastech.

Podle přílohy č. 1 Finančního řádu,
kterou sněm schválil, je tedy stanovena výše ročního členského příspěvku do centra na 4900 Kč pro kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“ a na 2450 Kč
pro kategorii „pracovníci v závislé činnosti“ (viz str. 237), v ostatních kategoriích zůstávají členské příspěvky beze změny.
Na základě toho pak sněm schválil
rozpočet ČSK pro rok 2016 jako vyrovnaný.

Rozpočet ČSK na rok 2016
Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč
ve své prezentaci sněm podrobně seznámil s jednotlivými položkami navrhovaného rozpočtu ČSK na rok 2016
a s navrhovanými změnami v příloze
č. 1 Finančního řádu.
Návrh rozpočtu ČSK na rok 2016 byl
poprvé v historii Komory zpracován jako schodkový, a to z důvodu financování projektu Administrativa pro disciplinární řízení. Schodek by dle tohoto
návrhu měl být pokryt z přebytku vytvořeného v minulých letech a zvýšením
členských příspěvků do centra o 100 Kč
pro OSVČ a společníky právnických
osob a o 50 Kč pro zaměstnance.
Rozpočtový výbor, za který vystoupil
MUDr. Petr Jandl ml., vyjádřil s návrhem rozpočtu nesouhlas. Vzhledem ke
schválení projektu Administrativa pro
disciplinární řízení navrhl navýšit příspěvky tak, aby byly plně pokryty náklady projektu (tj. o 300 Kč/150 Kč) a rozpočet byl postaven jako vyrovnaný.
V diskusi členové sněmu v naprosté
většině podpořili návrh rozpočtového
výboru. Vyjádřili názor, že finanční rezerva Komory z minulých let by měla
být investována do zkvalitňování komorového vzdělávání, do tvorby nových
webových stránek apod. Na financování projektu Administrativa pro disciplinární řízení by se měli prostřednictvím
členských příspěvků podílet všichni
zubní lékaři, protože je v zájmu každého z nich, aby v případě možného problému byla veškerá agenda disciplinárního řízení zpracována na profesionální
úrovni a obstála i u případných soudních jednání.

Novely Řádů ČSK
Kromě novely přílohy č. 1 Finančního
řádu sněm schválil také novelu Jednacího řádu ČSK (viz str. 237).
Velký prostor byl rovněž věnován připravované tzv. velké novele Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ŘCVZL). Člen představenstva ČSK
MUDr. Faez Al Haboubi informoval, že
při přípravě novely ŘCVZL došlo k významné změně struktury a obsahu řádu, a proto bude návrh předložen sněmu k projednání a ke schválení v květnu 2016 s účinností od 1. 1. 2017.
Jak se také ukázalo, přípravu novely komplikuje stanovení věkového limitu (tj. vydání osvědčení s neomezenou platností od určitého věku zubního lékaře), které bylo odsouhlaseno na
63. jednání sněmu ČSK. Jak ve svém
vystoupení uvedl viceprezident ČSK
MUDr. Robert Houba, Ph.D., stanovení jakéhokoliv věkového limitu popírá
skutečnost, že se jedná o systém celoživotního vzdělávání. Zároveň věkový
limit může vyvolat problém generační a diskriminační a není obvyklý ani
v jiných zemích EU. Z výše uvedených
důvodů MUDr. R. Houba vyzval členy
sněmu ČSK k přehodnocení požadavku

Členové sněmu jako obvykle předem obdrželi složku s materiály, které bylo třeba si před projednáváním dobře prostudovat. A zase se
diskutovalo a probíralo vše s kolegy a kolegyněmi.

zavést věkový limit pro systém celoživotního vzdělávání a získávání osvědčení. Většina členů sněmu v diskusi
uznala oprávněnost uvedených argumentů a sněm své předchozí rozhodnutí revokoval (viz usnesení na str. 243).
To znamená, že věkový limit pro platnost osvědčení nebude v návrhu novely
ŘCVZL uplatněn.

Z dalšího jednání sněmu
zzHarmonogram akcí ČSK na rok 2016.
V příštím roce si ČSK připomene 25. výročí svého založení. S oslavami, které

budou ještě konkretizovány, bude spojeno konání mezinárodního kongresu
Pražské dentální dny. PDD se budou
konat v termínu 15. – 17. září 2016.
Sněm vzal předložený harmonogram na
vědomí (zveřejněn je na www.dent.cz).
zzE-learning. Komora se snaží vytvořit prostředí pro e-learningové vzdělávání již dlouho, ale vlastními silami
není schopna dosáhnout profesionální úrovně. Firma Health Communication, s. r. o., nabídla možnost spolupráce v této oblasti. Zástupci společnosti
ve své prezentaci informovali o nabíd-

ce spolupráce na e-learningovém vzdělávání zubních lékařů pro ČSK. Komora
bude o možnosti spolupráce s touto firmou nadále jednat.
zzProblematika OSK. Část nedělního
jednání byla tradičně věnována problematice OSK. Zástupci oblastních stomatologických komor hovořili zejména o otázce vztahů a komunikace mezi zubními lékaři a zdravotními pojišťovnami, o konkrétních nejasnostech
v rámci profesního pojištění apod.
Připravila Iva Žáková

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých
na 64. jednání sněmu ČSK (Plzeň, 7. – 8. 11. 2015)
zzNávrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění
předloženém představenstvem ČSK.
USN/2015/11/001: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm prohlašuje 64. jednání sněmu – II. blok – za
neveřejné.
USN/2015/11/002: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za
období od 63. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr.
Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK, zprávu o činnosti RK
ČSK za období od 63. jednání sněmu ČSK přednesenou
MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK
ČSK, a zprávu ČR ČSK za období od 63. jednání sněmu ČSK
přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2015/11/003: Pro – 83; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm schvaluje projekt Administrativa pro
disciplinární řízení bez schválení změny výše členských
příspěvků a pověřuje představenstvo ČSK jeho realizací.
USN/2015/11/004: Pro – 71; Proti – 2; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory
č. 2/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění příloha č. 1
Finančního řádu České stomatologické komory.
USN/2015/11/005: Pro – 69; Proti – 6; Zdržel se – 2.
Návrh byl přijat.

zzNávrh: Sněm schvaluje rozpočet na rok 2016.
USN/2015/11/006: Pro – 70; Proti – 5; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm bere na vědomí honorářový sazebník ČSK
na rok 2016.
USN/2015/11/007: Pro 72; Proti – 1; Zdržel se – 3.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm revokuje usnesení č. USN/2015/05/017.
USN/2015/11/008: Pro – 58; Proti – 15; Zdržel se – 5.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory
č. 3/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění Jednací řád
České stomatologické komory č. 2/2011.
USN/2015/11/009: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
zzSněm bere na vědomí prezentaci e-learningového vzdělávání
přednesenou Ing. Klárou Klapalovou a Patrikem Dolákem,
zástupci společnosti Health Communication, s. r. o.
USN/2015/11/010: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 1.
Návrh byl přijat.
zzNávrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí na
rok 2016.
USN/2015/11/011: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0.
Návrh byl přijat.
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The specifics of dental care for patients
treated by the new oral anticoagulants
Professional article
Summary: We encounter patients with pharmacologically induced hemostasis impairment almost daily in our practice. An
invasive treatment of these patients has its specifics. The antitrombotic drugs, that are used in our country for a long time
period, are commonly well-known by the general proffessional public and the experience in the management of such patients is rich. Due to some unfavorable properties of established
drugs, the other options to ensure a safer and more effective
anticoagulation were explored. The so-called new oral anticoagulants (NOAC) are used all over the world for several years
and comes also into wider use in our country. The history of
anticoagulant therapy and the progress to NOAC is presented
in our article, we also mention the characteristics of registered
NOAC also in comparsion with conventional medicines and
we summarize the findings regarding the dental treatment of
patients treated by NOAC at the end.
Key words: anticoagulant, coagulation cascade factors,
hemostasis, NOAC, dabigatran, rivaroxaban, apixaban,
edoxaban, idarucizumab, andexanet.
LKS, 2015, 25(12): 244 – 251

Souhrn: V současné době se téměř denně setkáváme v naší odborné praxi s pacienty s farmakologicky navozenou poruchou hemostázy. Invazivní ošetřování takových pacientů
s sebou přináší jistá specifika. Standardně a delší dobu u nás
užívaná antitrombotika jsou odborné veřejností dobře známa a zkušeností s ošetřováním pacientů s touto léčbou je dostatek. Z důvodu některých nevýhodných vlastností zavedených léčiv byly zkoumány jiné možnosti zajištění bezpečnější
a účinnější antikoagulace. Již několik let jsou po celém světě užívána takzvaná nová perorální antikoagulancia (new oral
anticoagulants – NOAC), která přicházejí do širšího použití
i u nás. V našem odborném sdělení je zpracována historie antikoagulační léčby a postupný vývoj až k NOAC, jsou popisovány základní vlastnosti u nás dostupných zástupců NOAC,
a to i ve srovnání s konvenčními léčivy, a v neposlední řadě
jsou shrnuty poznatky týkající se zubního ošetřování pacientů
léčených NOAC.
Klíčová slova: antikoagulancium, faktory koagulační kaskády,
hemostáza, NOAC, dabigatran, rivaroxaban, apixaban,
edoxaban, idarucizumab, andexanet.
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Úvod
Po celém světě, zejména v průmyslově vyspělých zemích,
stoupá incidence kardiovaskulárních onemocnění (KVO).
Hlavní příčinou úmrtí v USA se KVO stala již v roce 1945,
v Evropě na KVO zemře ročně okolo 4 milionů lidí (podíl KVO
na celkovém počtu úmrtí: muži 43 %, ženy 55 %). Asi jedna
polovina úmrtí na KVO je v evropských zemích způsobena ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a přibližně v jedné třetině
případů je příčinou úmrtí cévní mozková příhoda (CMP). Česká republika v incidenci úmrtí na KVO nevybočuje z evropského průměru a i u nás jsou KVO nejčastější příčinou úmrtí
(1). Pacienti trpící KVO často vyžadují trvalou antitrombotickou terapii. Z výše popsaného vyplývá, že se v naší stomatologické praxi budeme stále častěji setkávat s pacienty s farmakologicky navozenou poruchou hemostázy. Stomatologové
byli již v minulosti seznamováni s problematikou ošetřování
pacientů s antitrombotickou léčbou prostřednictvím mnohých
odborných sdělení, v posledních letech se však stále více rozmáhají antitrombotika nové generace. Účelem našeho sdělení
je seznámit čtenáře s novými trendy v léčbě KVO, vlastnost-

mi nových perorálních antikoagulancií (NOAC) a možnostmi
a úskalími ošetřování pacientů léčených NOAC.

Historie antikoagulační léčby
Kumariny a hepariny byly donedávna jedinými přípravky
používanými k léčbě a prevenci KVO v humánní medicíně
(2). Heparin byl poprvé extrahován z jaterní tkáně psa v roce 1916 studentem medicíny Jay MacLeanem (Johns Hopkins
Medical School, Baltimore, USA), ačkoliv termín „heparin“
byl poprvé užit americkým fyziologem Williamem Henry Howellem o dva roky později. Od konce 20. let 20. století se několik světových odborníků snažilo dosáhnout optimální purifikace při výrobě heparinu a zavést toto léčivo do klinického
užití. První publikaci o použití heparinu jako antikoagulancia
přednesli Murray a kol. v roce 1937 – prevence žilního tromboembolismu po mechanickém a chemickém poškození žil
u psů (3). První užití v humánní medicíně se uskutečnilo téhož
roku s dobrým výsledkem – prodloužení koagulačního času
bez nežádoucích vedlejších efektů. První více či méně úspěšné léčebné pokusy provedli v roce 1941 McLean a kol. u pacientů trpících infekční endokarditidou a v roce 1946 McLean
a Johnson u pacientů s ischemií dolních končetin. Do konce
70. let 20. století byl v klinické praxi užíván výlučně nefrakcionovaný heparin (unfractionated heparin – UFH), počátkem
80. let 20. století byl však vyvinut nízkomolekulární heparin
(low-molecular-weight heparin – LMWH), který rozšířil a zvýšil využitelnost tohoto léčiva (4).
Ve 20. letech 20. století se začínají šířit zprávy o záhadném
hynutí dobytka z oblasti prérií Kanady a severu USA, úmrtí
nastávala z důvodu závažného vnitřního krvácení bez zjevné příčiny. Tato úmrtí byla zaznamenána u dobytka krmeného
vlhkým senem s obsahem komonice (Melilotus alba, Melilotus officinalis) napadeného plísní Penicillium nigrican a Penicillium jensi. Následovalo pátraní po aktivní složce obsažené v nekvalitním krmivu, která působí tak závažné poruchy koagulace. Toto se podařilo až ve 40. letech 20. století,
kdy byla poprvé extrahována uhlíkatá sloučenina 3,3'-metylen-bis[4 -hydroxykumarin] (5, 6, 7, 8). Výzkumy odhalily, že
přírodní kumarin obsažený v komonici byl spolupůsobením
plísní oxidován na látku dnes známou jako dikumarol. Tyto
výzkumy probíhaly v institutu Wisconsin Alumni Research
Foundation (WARF), který v roce 1941 získal patentová práva
na dikumarol. Výzkumník Karl Link se zaměřil na vývoj přípravku s nejsilnějším antikoagulačním efektem, aby ho v roce
1948 uvedl na trh jako rodenticid pod názvem WARFARIN. Po
prvotních úspěších v hubení hlodavců byl warfarin zkoumán
i jako potenciální léčivo a následně i zaveden do klinické praxe v roce 1954 jako první perorálně užívané antikoagulans.
Oproti heparinu měl jisté výhody – perorální administrace,
dobrá rozpustnost ve vodě a vysoká biologická dostupnost po
perorálním užití. Obtížnou se však ukázala monitorace efektu
warfarinu, neboť tromboplastin užívaný k vyšetření protrombinového času (PT) nevykazoval vždy standardní vlastnosti.
Tento problém byl vyřešen až v roce 1982, kdy WHO zavedla
INR (international normalized ratio) (3, 9).

Antagonisté vitaminu K –
kumarinové deriváty
Je známo několik typů antivitaminů K na bázi kumarinů,
z čehož v současné době jediným registrovaným léčivem tohoto typu na našem trhu je warfarin. Dříve oblíbený PELENTAN (ethyl-biskumacetát) se dnes již kvůli nevýhodné farmakokinetice nepoužívá. Tato léčiva omezují tvorbu na vitaminu
K závislých koagulačních faktorů II, VII, IX a X tím, že zamezí
redukci a působení vitaminu K při syntézách těchto faktorů.

AHA
aPTT
ASH
CMP
CYP3A4
DOA
dTT
ECT
ICHS
INR
KVO
LMWH
NOAC
PT
Tmax
TT
UFH
WARF
WHO
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activated partial thromboplastin time
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cytochrom P 3A4
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ecarin clotting time
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kardivaskulární onemocnění
low-molecular-weight heparin
new oral anticoagulant
prothrombin time
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Wisconsin Alumni Research Foundation
World health organization

Tabulka použitých zkratek

V terapeutických dávkách brání v syntéze koagulačních faktorů o 30 až 50 % a současně redukuje i jejich biologickou
aktivitu. Warfarin dosahuje plného účinku po 2 až 7 dnech,
během nichž dochází k eliminaci koagulačních faktorů již přítomných v cirkulaci (4, 10).
Nežádoucím vedlejším efektem warfarinu je, že snižuje
i tvorbu inhibitorů koagulace – proteinů C a S, a tím působí v počátku léčby paradoxně hyperkoagulační stav (11, 12,).
Warfarin je stále zlatým standardem mezi perorálními antikoagulancii, i když jeho vlastnosti zdaleka nejsou ideální. Účinek kumarinů kolísá v závislosti na příjmu vitaminu K potravou (potravinové interakce), dále závisí na metabolickém stavu organismu a jsou i četné a významné lékové interakce (téměř 800 známých lékových interakcí) (13). Warfarin má dále poměrně nízký terapeutický index a terapeutická dávka je
dosti individuální (14, 15). Kvůli těmto nežádoucím vlastnostem je poměrně obtížné dosáhnout stabilní terapeutické hladiny (hodnoty INR 2 – 3) a jsou nutné pravidelné kontroly INR
k ideálnímu vytitrování dávky (16).

Hepariny
Hepariny jak ve formě nefrakcionované (UFH), tak ve formě frakcionované (LMWH) jsou celosvětově rozšířená léčiva
ovlivňující koagulační kaskádu. Nefrakcionovaný heparin se
váže na molekulu antitrombinu, čímž mnohonásobně zvyšuje její potenciál inhibovat trombin a další faktory Xa, IXa, XIa
a XIIa (10, 17). S klesající molekulovou hmotností klesá schopnost heparinu ovlivňovat IIa – trombin, ale zůstává či dokonce narůstá schopnost inhibovat Xa. Faktor Xa již navázaný na
protrombinázový komplex je hůře ovlivnitelný LMWH a inhibice vyžaduje vyšší koncentraci LMWH.
Oba typy heparinů jsou léčiva vysoce účinná v léčbě či prevenci trombózy, LMWH však vykazují některé výhodné vlastnosti: silnější antitrombotický efekt, větší bezpečnost (méně
krvácivých příhod a vedlejších účinků), výhodnější dávkování
(1 – 2x denně) (18). Monitorace míry antikoagulace navozené UFH a LMWH je možná pomocí aktivovaného parciálního
tromboplastinového času (aPTT), respektive aktivity anti Xa.
Účinky heparinu lze zvrátit podáním antidota – protamin sulfátu, nevýhodou oproti warfarinu je nemožnost perorální administrace (10).
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Nová perorální antikoagulancia
(new oral anticoagulant – NOAC
direct oral anticoagulant – DOA)
Veškerá donedávna používaná antikoagulancia měla přes
svůj nesporný přínos v léčbě KVO řadu nežádoucích vlastností. Zejména doposud zlatý standard v perorální antikoagulační
léčbě warfarin je vzhledem k jeho bohatým interakcím, úzkému terapeutickému indexu a nestabilní terapeutické hladině
poměrně problémové léčivo. I v případech dobré compliance se hladiny INR často pohybují mimo terapeutická rozmezí, v klinických studiích jde pouze o 65 % doby, po kterou je
pacient léčen warfarinem, v terapeutickém rozmezí, v reálné
praxi je situace ještě horší (19). Výše uvedené skutečnosti vedly ke snaze vytvořit nové léčivo, které by se svými vlastnostmi
co možná nejvíce přiblížilo ideálnímu antikoagulanciu.
Vlastnosti ideálního antikoagulancia by měly být následující:
zzvysoká specificita účinku v koagulační kaskádě
zzrychlý a spolehlivý účinek
zzširoká terapeutická šíře
zzparenterální i perorální aplikace
zzfixní dávka bez nutnosti složité titrace
zzbez nutnosti pravidelné monitorace
zzbez lékových a potravinových interakcí
zzmožnost rychlého ukončení účinku (antidotum)
zzpříznivá ekonomika.
Nová perorální antikoagulancia některými svými vlastnostmi předčila warfarin, ale vlastností ideálního antikoagulancia
se zatím bohužel dosáhnout nepodařilo. V řadě provedených
klinických studií (např. MODEL, RE-NOVATE, RE-MOBILIZE,
RE-COVER, REMEDY, RE-LY) byla porovnávána tato nová antikoagulancia s již zavedenými léčivy v řadě indikací a výsledky
dokazují stejnou nebo často vyšší účinnost a bezpečnost (20,
21, 22). Proto lze očekávat větší rozšíření těchto léčiv v léčbě
KVO v zavedených a do budoucna nejspíš i rozšířených indikacích.
Společnou vlastností všech NOAC je skutečnost, že vzhledem k prediktabilnímu farmakokinetickému profilu není třeba
rutinní monitorace účinku (23, 24, 25). Jsou však výjimečné
situace, kdy je třeba zhodnotit aktivitu léčiva (akutní krvácení,
urgentní chirurgie, selhání léčby) (26). Testy užívané pro konvenční antikoagulancia jsou pro tento účel nevhodná, proto
jsou vyvíjeny specifické testy pro jednotlivé přípravky, které
zatím nejsou dostupné ve všech laboratořích a jsou poměrně nákladné.
Dabigatran etexilát (PRADAXA)
Jedná se o perorálně užívaný přímý reverzibilní inhibitor
trombinu, v současnosti jediný dostupný na trhu. Spektrum indikací zahrnuje primární prevenci žilních tromboembolických
příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu, prevenci cévní
mozkové příhody a systémové embolie u rizikových dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní, léčbu hluboké žilní
trombózy a plicní embolie a prevenci jejich rekurence u dospělých pacientů. Přípravek je kontraindikován u pacientů
s umělou srdeční chlopní vyžadujících antikoagulační léčbu.
Vyznačuje se rychlým nástupem účinku (maximální efekt se
objevuje za 0,5–6 hodin po podání) a dlouhou dobou působení (plazmatický poločas 14–17 hodin). Tato skutečnost umožňuje užívat lék v jedné či dvou denních dávkách (1x 220 mg či
2x 150 mg) bez nutnosti monitorace účinku (19, 20, 21, 24).
Jeho první registrace proběhla v roce 2008. Dabigatran inhibuje jak volný trombin, tak i trombin navázaný na fibrin
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a trombinem navozenou agregaci krevních destiček. Dabigatran je substrátem efluxní pumpy – glykoproteinu P, proto se
můžeme setkat se zvýšením hladiny dabigatranu o 50–150 %
při současném podávání inhibitorů tohoto transportéru (verapamil, azolová antimykotika, amiodaron, klarithromycin).
Z důvodu renální eliminace (80 % dabigatranu je eliminováno ledvinami) je zapotřebí opatrnosti u pacientů s renální insuficiencí – snížení dávky či úplná kontraindikace při poklesu
clearance kreatininu pod 30 ml/min.
Dabigatran prodlužuje trombinový čas (TT), ekarinový čas (ECT) a aPTT. Kalibrovaný dilutovaný TT test (dTT
test) HE MOCLOT poskytuje odhad koncentrace dabigatranu
v plazmě, ECT umožňuje přímé měření aktivity přímých inhibitorů trombinu. Test aPTT je široce dostupný, ale má omezenou senzitivitu, poskytuje přibližný údaj o intenzitě antikoagulace dosažené dabigatranem (16, 24).
V případě potřeby zrušení antikoagulačního účinku dabigatranu není zatím k dispozici specifické antidotum. V případě
menšího krvácení je doporučováno přerušení léčby dabigatranem a lokální ošetření krvácení, v případě závažnějších stavů
a velkého krvácení nespecifický postup – zástava krvácení chirurgicky, úhrada krevních ztrát, dále lze použít koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu (např. FEIBA), rekombinantní faktor VIIa (NOVOSEVEN), koncentráty koagulačních
faktorů II, IX a X, nebo lze využít hemodialýzy (dabigatran se
málo váže na plazmatické bílkoviny a za 2 hodiny lze odstranit přes 60 % léčiva). V případě předávkování se doporučuje
co nejdříve podat aktivní uhlí, pokud byla poslední dávka dabigatranu ne déle jak před 2 hodinami (24, 27).
Rivaroxaban (XARELTO)
Tento přímý selektivní inhibitor faktoru Xa je v ČR registrován od roku 2008. Vyznačuje se rychlým nástupem účinku (Tmax 2 – 4 hod.) a jeho poločas eliminace je 7 – 11 hod.
(28). Biologická dostupnost po perorálním podání odpovídá
60 – 80 %, obvyklé dávkování je 10 – 20 mg 1x denně. Zhruba
2/3 podaného množství látky podléhá metabolické přeměně
v játrech za vzniku neaktivních metabolitů, zbylá 1/3 je vylučována ledvinami v aktivní formě (27, 28). Nepotřebuje ke
svému efektu antitrombin a při dodržování doporučovaného
dávkování není třeba účinek monitorovat (29, 30).
Nevýhodou je, že zatím není k dispozici specifické antidotum. Na rozdíl od warfarinu má minimum potravinových a lékových interakcí, nejvýznamnější lékové interakce jsou s léky
indukujícími či inhibujícími cytochrom P 450 3A4 (CYP3A4)
a glykoprotein P (azolová antimykotika, rifampicin, karbamazepin, barbituráty), účinek potencuje též současné podávání
jiných antikoagulancií a antitrombotik (25, 27, 30).
Rivaroxaban je registrován pro tato použití: prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu, prevence žilního tromboembolismu u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu
kyčelního nebo kolenního kloubu, prevence cévní mozkové
příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní, léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence recidivující hluboké žilní trombózy
a plicní embolie u dospělých (27).
Rivaroxaban prodlužuje PT, ale tento test může být ovlivněn i jinými faktory, kvantitativní vyšetření poskytují testy přímých inhibitorů Xa, např. Biophen DiXaI (31). Léčba krvácivých komplikací je obdobná jako u dabigatranu – tzn. nespecifická, s tím rozdílem, že se rivaroxaban váže na plazmatické
bílkoviny a nelze využít hemodialýzy (26). Pokud se u pacienta plánuje invazivní chirurgický výkon, doporučuje se rivaroxaban vysadit minimálně 24 hodin před výkonem, obnova

medikace by měla být co nejdříve, jakmile to situace dovolí
(dostatečná hemostáza po výkonu).
Apixaban (ELIQUIS)
Apixaban je další u nás registrovaný vysoce selektivní přímý inhibitor faktoru Xa, registrace proběhla v roce 2011. Maximální plazmatické koncentrace dosahuje po 3–4 hodinách,
biologický poločas je 10–14 hodin, je metabolizován podobně jako rivaroxaban, dávkování je 2x denně.
Spektrum indikací u tohoto přípravku je prevence žilních
tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu,
prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých rizikových pacientů s nevalvulární fibrilací síní a léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence jejich
rekurence u dospělých pacientů. Lékové interakce, možnosti
laboratorního vyšetřování a případná léčba krvácivých komplikací je srovnatelná s rivaroxabanem (32). Před invazivním
chirurgickým výkonem by měl být apixaban vysazen minimálně 24 hodin před výkonem s nízkým rizikem krvácení a 48
hodin před výkonem se středním a vysokým rizikem krvácení (32, 33).
Edoxaban (LIXIANA)
Edoxaban je další přímý vysoce selektivní inhibitor faktoru
Xa s perorální administrací, jeho registrace proběhla v červnu
roku 2015 prováděcím rozhodnutím Evropské komise.
Přípravek se používá k prevenci cévní mozkové příhody
a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, jako je například kongestivní srdeční selhání, hypertenze, věk nad 75 let,
diabetes mellitus, předešlá cévní mozková příhoda či tranzitorní ischemická ataka. Dále je indikován k léčbě hluboké
žilní trombózy a plicní embolie a prevenci jejich rekurence.
Užívá se obvykle 60 mg jednou denně, v určitých případech
(závažná porucha funkce ledvin, nízká tělesná hmotnost, současné užívání inhibitorů P-glykoproteinu) se dávka snižuje.
Souběžná léčba jinými antikoagulancii je kontraindikována,
kromě období převádění na jiná léčiva. Edoxaban přirozeně
zvyšuje riziko krvácení a oproti kumarinům například zvyšuje
riziko slizničního krvácení a anemie.
K nástupu léčebného antikoagulačního účinku dochází za
1 – 2 hodiny od podání, eliminační poločas je 10–14 hodin.
Účinek edoxabanu nelze spolehlivě monitorovat používanými
laboratornímy testy, lze ho pouze odhadnout pomocí kalibrované kvantitativní analýzy anti-Xa aktivity. Nevýhodou též je,
že nemá specifická antidota. V případě potřeby snížení anti-

koagulačního efektu při chirurgické intervenci se doporučuje
přípravek vysadit nejméně 24 hodin před výkonem, obnovení léčby je možné v době, kdy je dosaženo adekvátní hemostázy. Na zvážení je přemostění doby vysazení parenterálním
antikoagulanciem.
Při akutním krvácení u pacientů léčených edoxabanem je
nutné léčbu přerušit, lze podat aktivní uhlí. Symptomatická
léčba je srovnatelná s ostatními xabany (chirurgické hemostázy, doplnění cirkulujícího objemu, koncentrát protrombinového komplexu, rekombinantní aktivovaný faktor VII) (34).

Možnosti omezení účinků NOAC
Jak již bylo řečeno výše, dnes zatím nejsou k dispozici specifická antidota NOAC, takže akutní krvácení jsou dle platných doporučení řešena vysazením NOAC vzhledem ke krátkému eliminačnímu poločasu používaných léčiv. Chirurgická hemostáza by měla být samozřejmostí ve všech případech
krvácení, dále je doporučována nespecifická léčba ve formě
protrombinázového komplexu, aktivovaného faktoru VII nebo
čerstvé mražené plazmy. Zatím není s podáváním těchto přípravků v případě závažného krvácení dostatek klinických dat
a navíc při nesprávném dávkování mohou působit excesivně
protromboticky. Z těchto důvodů jsou zkoumány látky selektivně a bezpečně inhibující účinky NOAC.
V současné době je testováno několik přípravků v pokročilé
fázi na lidských dobrovolnících s nadějnými výstupy. Nejnadějnější kandidáti na registraci a klinické použití jsou dvě dále popisované látky. První je andexanet alfa – biologicky neaktivní látka imitující faktor Xa, selektivně inhibující účinek
přímých i nepřímých inhibitorů faktoru Xa. Druhý přípravek je
idarucizumab – plně humanizovaný fragment protilátky (Fab),
který je specifickým antidotem dabigatranu. Výsledky výzkumu obou látek byly prezentovány v roce 2013 – andexanet na
American Society of Hematology (ASH) 55th Annual Meeting
a Fab na American Heart Association (AHA) 2013 Scientific
Sessions (22) a výzkum nadále intenzivně pokračuje. Poslední publikace z letošního listopadu zveřejňující výsledky studií
ANNEXA-A (apixaban) a ANEXA-B (rivaroxaban) na starších
zdravých dobrovolnících, při kterých byla testována účinnost
a bezpečnost andexanetu, přinášejí slibné výsledky. Stejně jako při předchozích studiích na mladých zdravých dobrovolnících došlo k rapidnímu (2 – 5 minut) poklesu účinnosti obou
antikoagulancií, nebyly zaznamenány žádné vážnější nežádoucí účinky a nebyla zaznamenána tvorba protilátek proti
faktoru X a Xa. V další fázi studie ANNEXA-4 by andexanet
měl být testován na pacientech se závažným krvácením užívajících inhibitor Xa (35).

Tabulka I

Peri- a postoperační úprava léčby NOAC
dabigatran
vysazení dabigatranu před operací
funkce ledvin (clerance
kreatininu, CrCL ml/min.)

vysoké riziko krvácení,
rozsáhlá operativa

malé riziko krvácení,
standardní operativa

≥ 80

2 dny před výkonem

24 hodin před výkonem

≥ 50 < 80

2–3 dny před výkonem

1–2 dny před výkonem

≥ 30 < 50

4 dny před výkonem

2–3 dny před výkonem

obnovení medikace
dabigatranem

co nejdříve po dosažení
adekvátní hemostázy

apixaban, rivaroxaban
vysazení rivaroxabanu a apixabanu před operací

obnovení medikace rivaroxabanem a apixabanem

minimálně 12 hodin před operací

co nejdříve po dosažení adekvátní hemostázy
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Tabulka II

Antikoagulační léčba (p. o. kumariny, NOAC)

výkon

undertretment/INR
< 1,5

Zubní vyštření, RTG, otisky

1,5 – 2,0

terapeutická hladina/INR
srovnatelné s předpokládaným efektem
NOAC v běžném dávkování
2 – 2,5

2,5 – 3,0

3,0 – 3,5

overtreatment/
INR
> 3,5

nízké riziko krvácení

Zubní výplně, profylaxe
Endodoncie, OZK, zubní výplně
zraňující gingivu
Jednoduché extrakce, kyretáž
Mnohočetné chirurgické extrakce

středně vysoké riziko krvácení

RKH, gingivektomie
Radikální extrakční sanace
Rozsáhlejší plastiky, sanace

Ještě dále je vývoj idarucizumabu, dne 24. 9. 2015 Výbor
pro léčivé přípravky pro humánní použití European Medicines Agency doporučil vydání rozhodnutí o registraci léčiva PRA XBIND. Tento přípravek s účinnou látkou idarucizumab bude určen k rychlému zvrácení antikoagulačního efektu Pradaxy v případě život ohrožujícího nekontrolovatelného
krvácení a urgentní chirurgie u pacientů léčených Pradaxou.
Pra xbind bude k dispozici v dohledné době, jakmile Evropská
komise schválí registraci léčiva, a bude velice pravděpodobně
vázán pouze na nemocniční péči (36). Zkoumány jsou i další
látky schopné inhibovat účinek NOAC.

Ošetřování pacientů
s antikoagulační léčbou
Před invazivním chirurgickým ošetřením je zapotřebí se důkladně obeznámit s celkovým zdravotním stavem pacienta, typem užívaného antitrombotika a eventuálně dalšími užívanými léky potenciálně zvyšujícími riziko krvácení. Předpokladem úspěšného ošetření je adekvátní materiální vybavení ordinace a dostatečná erudice zdravotnického personálu.
Plánované výkony je vhodné provádět počátkem týdne ráno,
samozřejmostí by mělo být jejich co nejšetrnější provedení (14,
35, 36, 37, 38, 39). V případě pacienta s antikoagulační léčbou
bez dalších rizikových faktorů (tzn. pacienti léčení hepariny
v běžném dávkování, kumariny v terapeutickém rozmezí – INR
2 – 3, NOAC v běžném dávkování bez přidružené alterace ledvinných funkcí či těžké hepatální insuficience) lze bez většího
rizika provádět běžné stomatochirurgické výkony bez nutnosti
předoperační přípravy (25, 35). U pacienta bez výše popsaných
rizikových faktorů léčeného NOAC není třeba před stomatochirurgickým výkonem laboratorně ověřovat hemokoagulační parametry (na rozdíl od kumarinů, kde je dobré znát aktuální hodnotu INR z důvodu časté fluktuace hodnot). V případě standardně vedené léčby NOAC lze při výkonu očekávat krvácení srovnatelné s krvácením při léčbě kumariny v terapeutickém rozmezí, nebo i nižším, a to potvrzují i naše klinické zkušenosti.
V případě rozsáhlejšího stomatochirurgického výkonu nebo
přítomnosti rizikových faktorů, kdy lze očekávat větší krvácení,
je vhodné spolupracovat s lékařem indikujícím antitrombotickou
léčbu, či pacienta odeslat na specializované stomatochirurgické
pracoviště (25). Podobné výkony mohou vyžadovat předoperační přípravu, která v případě NOAC znamená jejich dočasné vysazení, pravidla pro vysazování NOAC shrnuje tabulka (tab. I).
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vysoké riziko krvácení

Spyropoulos rozlišuje riziko krvácení na vysoké – v případě výkonu trvajícího déle než 45 minut, maxilofaciální onkologické operativy a mnohočetných zubních extrakcí, a nízké
– výkon do 45 minut, běžné zubní extrakce (37). Riziko krvácení u pacientů léčených NOAC je srovnatelné s rizikem
u pacientů léčených kumariny v terapeutickém rozmezí, proto
v přiložené upravené tabulce (tab. II) je přehledně zobrazeno
spektrum výkonů s jejich riziky (10, 38).
Po výkonu se doporučuje ránu důkladně lokálně ošetřit,
čímž se rozumí dostatečná sutura spolu s použitím lokálních
hemostatik (želatina, kolagen, oxycelulóza, fibrinová a trombinová tkáňová lepidla apod.) (9, 17, 25, 39, 40, 41). Lokální
ošetření rány lze doplnit i. m. nebo i. v. podáním 1 – 2 ampulí etamsylátu (DICYNONE). Po výkonu je vhodné pacienta
poučit o pooperačním režimu – nevyplachovat ústa 24 hodin po výkonu, ledovat k zamezení otoku a rozvoje bolestí,
analgezii lze doplnit medikamentózně, nejlépe léčivy neovlivňujícími trombocyty (ne analgetika s obsahem ibuprofenu, ketoprofenu, kyseliny acetylsalicylové apod.), po dobu
trvání účinku anestezie nekonzumovat potravu, dále v prvních dnech konzumovat spíše chladnější kašovitou stravu.
Pacienta lze vybavit sterilním obvazovým materiálem, který
v případě krvácení použije ke kompresi rány např. do skusu
na 15 minut. Vhodné je též jej informovat, kde nalezne pomoc v případě komplikací (kontakty na LSPP, stomatochirurga) (14, 33, 42, 43).
Příklad ošetření pacienta užívajícího NOAC
Jako příklad ošetření pacienta užívajícího NOAC uvádíme
pacientku léčenou v březnu 2014 na naší klinice, která užívala rivaroxaban (XARELTO) v dávce 20 mg à 24 hodin. Z osobní anamnézy bylo známo, že trpí středně těžkou mentální retardací s poruchami chování, epilepsií, hepatopatií, obezitou,
hyperlipidemií, eufunkční strumou a je sledována na nefrologii pro opakované infekce močových cest a pomočování. Pro
poranění kotníku pravé dolní končetiny a vzhledem k přidruženým onemocněním byla zajištěna rivaroxabanem v rámci
prevence tromboembolismu.
Farmakologická anamnéza obsahuje tyto údaje: Depakine
500 0 – 0 – 1,5, Tisercin 1 – 0 – 3, Citalec 20 1 – 0 – 0, Sorbifer
1 – 0 – 0, Xarelto 20 1 – 0 – 0. Chrup této mladé pacientky byl
bohužel výrazně kariézně destruován a nedalo se předpokládat zlepšení úrovně ústní hygieny ani do budoucna.

Obr. 1: Vstupní OPG.

Obr. 2: Stav chrupu před zahájením chirurgické fáze sanace.

Obr. 4: Založení kompresivní matracové
sutury extrakčního lůžka.

Obr. 3: V průběhu extrakcí je krvácení jen
mírně zvýšené oproti normě.
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Obr. 7: Stav po zašití dalších ran v horní čelisti
bez známek krvácení.

Obr. 5: Aplikace želatinové pěny do extrakčního lůžka.

Vzhledem k výše uvedeným onemocněním byla naplánována radikální sanace chrupu za hospitalizace v celkové anestezii. Předoperační laboratorní vyšetření potvrdilo normální jaterní funkce stejně jako i ostatní biochemické markery, žádné abnormality v krevním obrazu a pouze mírnou prolongaci aPTT
v hemokoagulačních testech. Z tohoto důvodu a pro možnost
observace a včasného zásahu v případě komplikací bylo rozhodnuto nevysazovat zavedenou antikoagulační léčbu.
Po konzervativním ošetření méně poškozených zubů byla
provedena chirurgická sanace v této podobě: jednoduché extrakce zubů 17, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 27, dále chirurgické extrakce zubů 38, 37, 47 a 48. Extrakční lůžka byla
důkladně zrevidována s odstraněním veškeré granulační tkáně
a do lůžek se vložila želatinová pěna, všechny extrakční rány
se zajistily pevnou resorbovatelnou suturou. Během výkonu
ani v pooperačním období jsme nezaznamenali signifikantně
zvýšené krvácení (obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Závěr

Obr. 6: Po dotažení sutury je extrakční rána
dále zcela bez krvácení.
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Naprostá většina pacientů léčených NOAC nepředstavuje
pro ošetřujícího stomatologa riziko vyplývající ze závažného
krvácení v souvislosti s plným spektrem stomatochirurgických
výkonů poskytovaných v privátní ambulantní sféře.
Zvýšené riziko tromboembolismu však vzniká při vysazení
antikoagulancia, s následkem závažného, až život ohrožujícího stavu.
Při stomatochirurgickém ošetřování pacientů léčených
NO AC je důležité seznámit se s jejich celkovým zdravotním
stavem (zejména přítomnost onemocnění jater či ledvin), chronickou medikací z důvodu možných interakcí a případně současně užívanými analgetiky negativně ovlivňujícími činnost
destiček (těmto léčivům se vyhýbáme i v pooperační fázi).
Na základě informací dostupných v odborné literatuře
a vlastních klinických zkušeností doporučujeme NOAC u nízce rizikových výkonů nevysazovat, je však třeba dbát opatrnosti a správně zvážit míru rizika plynoucí z charakteru výkonu. Zatím bohužel nemáme žádné zkušenosti s ošetřováním
pacientů léčených edoxabanem. Samozřejmostí je správné
a šetrné provedení výkonu s důkladným lokálním ošetřením
rány. U pacientů s vysokým rizikem tromboembolie a při plánovaném vysoce rizikovém výkonu spojeném s krvácením je
vhodné spolupracovat s ošetřujícím internistou i specializovaným stomatochirurgickým pracovištěm.
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Souhrn: Dens invaginatus neboli dens in dente je méně
častou vývojovou poruchou zubních tkání nejasného původu, postihující nejčastěji horní laterální řezák. Rozsah postižení vykazuje širokou variabilitu. Často vyústí v nekrózu zubní
dřeně či atypickou chronickou periodontitidu. Anomálie zůstává i v současné době estetickým a léčebným problémem.
V kazu istice je popsáno pozorování této anomálie subtypu 3A
v klasifikaci podle Oehlerse u mladého jedince, řešené extrakcí zubu a jeho bezprostřední náhradou adhezivním fixním
můstkem z kompozitního materiálu.
Klíčová slova: zub, vývojová anomálie, dens invaginatus,
periodontitida.
Dens invaginatus (dens in dente)
Case report
Summary: Dens invaginatus or tooth within the tooth is less
common developmental anomaly of dental tissue of unknown
origin affecting predominantly upper lateral incisors. The extent of the lesion reveals broad variability. It often results in the
pulp necrosis or an atypical chronic periodontitis. The anomaly represents aesthetic and therapeutic problems even at present. This report deals with a typical lesion of the 3A subtype
according to Oehlers‘ classification in a young individual,
treated by the tooth removal and its immediate replacement
by the composite adhesive fixed bridge.
Key words: tooth, developmental anomaly, dens invaginatus,
periodontitis.
LKS, 2015, 25(12): 252 – 255

Úvod
Vývojové zubní anomálie patřící do rozsáhlé podskupiny
anomálií velikosti a tvaru zubů představují ve svém souhrnu
velice heterogenní skupinu různě závažných postižení, jež na
jedné straně mohou být příčinami nejrůznějších funkčních
a estetických potíží a poruch, na druhé straně však nemusí působit vůbec žádné subjektivní a objektivní obtíže. Mezi zubní anomálie, jež mohou být zdrojem jistých diagnostických
a léčebných rozpaků a obtíží, patří skupina afekcí označovaných souhrnně jako dens invaginatus nebo též dens in dente.
Ve snaze upozornit na omezení a úskalí spojená s léčbou této
méně časté zubní anomálie popisují autoři vlastní klinické pozorování tohoto postižení.

Vlastní pozorování
Se žádostí o vyšetření a případné ošetření atypicky vyhlížejícího, nevitálního pravostranného stálého horního postranní-
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ho řezáku s chronickou periodontitidou a recidivující slizniční píštělí se dostavila na Stomatologickou kliniku LF UK a FN
v Hradci Králové 21letá, celkově zdravá žena. Anamnesticky
neudávala v době vyšetření žádné subjektivní potíže v dutině
ústní, neprodělala žádný úraz či jiné předchozí onemocnění
ve sledované anatomické krajině. Z anamnézy též vyplynulo,
že v dočasné dentici pacientky nebyl zaznamenán výskyt žádné podobné anomálie. Případný výskyt dentálních anomálií
u rodičů nebylo možné zjistit.
Zevní – extraorální vyšetření neprokázalo žádný abnormální či patologický nález v oblasti obličeje. Při intraorálním vyšetření jevil postižený stálý postranní řezák oproti ostatním
odlišnou barvu, velikost a tvar klinické korunky (obr. 1a – c).
Zub byl pevný, nebolestivý, nejevil však známky vitality zubní dřeně a na poklep v podélné ose reagoval poněkud citlivěji než sousední zuby. Patrná byla slizniční píštěl na vestibulárním svahu horního dásňového výběžku, lokalizovaná me-

1a

1b

1c

Obr. 1: Postižený zub z pohledu vestibulárního (a), palatinálního (b), ústí píštěle na sliznici horního alveolárního výběžku (c).

zi kořeny zubů 12 a 13. Gingiva v jeho okolí byla zcela bez
známek zánětu. Druhostranný postranní řezák, na jehož palatinální ploše jsme našli drobnou invaginaci ve foramen caecum, byl zcela normálního tvaru, klinicky zcela klidný a vitální. Při rentgenovém vyšetření jsme nalezli na kořeni postiženého zubu rozsáhlé, nepřesně ohraničené projasnění lokalizované převážně při distální ploše kořene, a velice výraznou
radioopákní invaginaci skloviny a dentinu zasahující přibližně do poloviny délky kořene a značně oslabující jeho stěny
(obr. 2a). Na rentgenovém snímku druhostranného horního
malého řezáku jsme prokázali pouze drobnou sklovinnou invaginaci (obr. 2b).
Postižení pravostranného postranního řezáku jsme hodnotili
na základě klinického a rentgenového nálezu jako závažnou
malformaci zubu typu dens invaginatus neboli dens in dente,
spojenou s odúmrtí zubní dřeně a se šířením zánětlivého postižení do laterálního periodoncia, tj. s chronickou periodontitidou, s drenáží tohoto zánětlivého ložiska slizniční píštělí.
Velký rozsah invaginace dle našeho názoru významně snižoval možnost dlouhodobějšího úspěchu případné konzervativní léčby zubu, založené na jeho endodontickém či endodonticko-chirurgickém ošetření, podobně jako velice rozsáhlé
zánětlivé postižení periodoncia. Po diskusi, v níž byla pacient-

ka seznámena s léčebnými alternativami, jsme s jejím souhlasem zvolili extrakční terapii spojenou s bezprostřední náhradou ztraceného zubu adhezivním fixním můstkem. Zub jsme
poté plánovitě extrahovali v lokální anestezii bez jakýchkoli komplikací. K jeho náhradě jsme zhotovili fixní adhezivní
můstek (obr. 3, 4a, b). Hojení extrakční rány proběhlo bez
komplikací, slizniční píštěl se rovněž zhojila. Definitivní náhrada ztraceného zubu, za 10 měsíců po extrakci zubu, byla provedena implantologicko-protetickým postupem (válcový
dentální implantát s tzv. okamžitou zátěží provizorní korunkou, po vhojení implantátu nahrazenou definitivní keramickou korunkou).
Extrahovaný zub jsme zpracovali metodikou uvedenou
v práci Kapitána et al. (1) za účelem dodatečného bližšího
zkoumání anomálních anatomických poměrů (obr. 5, 6a – e).

Diskuse
Dentální anomálie, ve sporé domácí odborné literatuře dosud častěji zvaná dens in dente, je v bohaté recentní zahraniční literatuře obvykle označována pojmem dens invaginatus.
Výskyt této zubní anomálie se pohybuje v současné populaci
podle dostupných údajů kolem 0,2 – 2,4 % (2, 3), avšak existují i práce popisující několikrát častější výskyt této anomálie

Obr. 2: Intraorální rentgenogram zubu 12 s velice atypickými endodontickými poměry – meziálně od
kořenového kanálku je ve střední třetině kořene dobře viditelné projasnění, patrné je rovněž rozsáhlé
patologické projasnění v kosti v laterálním periodonciu při distální ploše kořene (a). Intraorání
rentgenogram zubu 22 s klinicky nevýznamnou invaginací (b).

2a

Obr. 3: Fotografie extrahovaného
zubu se zánětlivým granulomem
adherujícím k ústí invaginace na
meziální ploše zubního kořene.

2b
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4a

4b
Obr. 4: Esteticky přijatelná,
imediátně zhotovená
provizorní náhrada
extrahovaného zubu
adhezivním fixním můstkem
z tzv. sklovláknového
kompozitního materiálu
– pohled okluzní (a)
a vestibulární (b).

(4). Anomálie, která vykazuje široké morfologické spektrum,
postihuje ve více než 90 % stálý horní postranní řezák, přibližně v polovině případů oboustranně. Méně často jsou postiženy jiné frontální zuby včetně špičáků a premoláry, jen velice
vzácně jsou postiženy dočasné zuby a dokonce i zuby přespočetné (5, 6).
Vznik anomálie se pokoušelo vysvětlit více teorií, uvedených v přehledu například v Hülsmannově sdělení (2). Spíše
než zevní faktory lokální povahy se zřejmě etiologicky uplatňují určité genetické odchylky, neboť dens invaginatus se vyskytuje relativně často i ve spojení s dalšími dentálními a skeletálními anomáliemi (6, 7). Afekce může mít úzké etiologické
a vývojové vztahy i k rozštěpovým vadám (8).
Na postiženém zubu nalézáme vchlípení – invaginaci skloviny či skloviny i dentinu vycházející z oblasti foramen caecum nebo výjimečně z hrbolku či incizní hrany zubu. Korunka postiženého zubu může být různě pozměněná oproti obvyklému tvaru a velikosti, stejně jako zubní kořen (6, 9). Invaginace zasahuje různě hluboko do pulpální dutiny nebo až
na kořen zubu. Na rentgenovém snímku ji vidíme jako velice
netypické, různě vyhlížející a různě rozsáhlé zastínění uvnitř
zubu. Nález dens invaginatus však bývá nejčastěji náhodný,
děje se obvykle pomocí rentgenového snímku (2, 3, 4).
K přesnějšímu hodnocení rozsahu anomálie bylo navrženo několik klasifikací, z nichž nejpoužívanější je i v současnosti třídění Oehlerse z r. 1957 (10, 11). Pozdější klasifikace,
např. podle Schulze a Brandta z r. 1972, obsahující 12 subtypů této malformace, jsou sice podrobnější, avšak pro základní
terapeutickou rozvahu je Oehlersova klasifikace i dnes zcela
dostačující. Do prvního typu dens invaginatus podle Oehlerse řadíme mírná postižení, při nichž invaginace nezasahuje na
rentgenogramu dále než k cementosklovinné hranici, tzn. postihuje jen anatomickou korunku zubu. Při druhém typu, jenž
je nejméně častý, zasahuje sklovinná invaginace pod cementosklovinnou hranici, tzn. různě hluboko do kořene zubu. Může
i nemusí komunikovat s dřeňovou dutinou. Třetí typ anomálie
tvoří nejtěžší postižení. Invaginace komunikuje s periodontální
štěrbinou, nikoli s endodontem, a to v laterálním periodonciu
(subtyp A) nebo v periapikální oblasti (subtyp B).
Invaginace tedy může komunikovat jak s dřeňovou dutinou
či kořenovým kanálkem, tak s periodontální štěrbinou. Zubní
tkáně, které tvoří její povrch, mohou být hypomineralizované
a náchylnější ke vzniku zubního kazu. Odúmrť zubní dřeně
a periapikální zánětlivé ložisko, tzv. peri-invagination periodontitis v anglické terminologii, jsou relativně častými komplikacemi, které mohou vzniknout již krátce po prořezání postižených zubů (2, 4, 6, 11).
Závažnost postižení určuje léčebné možnosti. Terapie může
být zaměřena buď na zachování zubu, nebo na jeho extrak-
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ci a náhradu. Konzervativně je možné ošetřit zuby spadající
do první Oehlersovy kategorie. V těchto situacích provádíme
„preventivní“ ošetření defektu pečetěním nebo šetrnou preparací a zhotovením klasické výplně. Příznivější případy spadající do druhé Oehlersovy kategorie lze ošetřit endodonticky, a to v případě relativně příhodné morfologie kořenového
systému. U méně příznivých případů této kategorie je někdy
možné provést endodontické ošetření doplněné resekcí kořenového hrotu. Nezbytné je však velmi pečlivé, dlouhodobé
sledování všech takto ošetřených zubů. Ostatní vážná postižení tohoto typu a téměř všechna postižení třetího typu Oehlersovy klasifikace končí extrakcí zubu, ačkoli endodonticky lze
někdy ošetřit samotnou invaginaci zasahující do periodoncia.
Extrahovány rovněž bývají všechny tyto vzhledově nápadněji
postižené zuby, jež jsou pro mladé jedince esteticky nepřijatelné (2, 12).
Dodatečné vyšetření zubu, jež prokázalo – mimo jiné – rozsáhlý defekt na povrchu zubního kořene v místě vyústění patologické komunikace, nabízí myšlenku, zda pozorované postižení nebylo vchlípeninou tvrdých zubních tkání primárně

Obr. 5: Makrofotografie
řezu neodvápněným
malformovaným zubem,
vedeného v jeho dlouhé
ose v sagitální rovině,
tj. vestibuloorálně, pořízená
stereomikroskopem. Řez,
který je vedený mediánně,
tzn. uprostřed vestibulární
plochy, zachycuje
rozsáhlou, malformovanou
dřeňovou dutinu
s invaginací, přecházející
v kořenový kanálek,
jehož část je viditelná
jak v koronární části
vestibulárně, tak v apikální
části palatinálně.

6a

6b

6c

6d

6e

Obr. 6: Digitálním fotoaparátem pořízené makrofotografie série následně provedených řezů. Řez č. 1 je identický s řezem z předchozího
obrázku ze stereomikroskopu (a); paralelně vedený paramediánní řez č. 2 s velmi podobným nálezem, přičemž v apikální části kořene je
lépe viditelný průběh kořenového kanálku (b); v řezu č. 3 vidíme téměř celý průběh kořenového kanálku a měnící se poměry v dřeňové
dutině, která přechází na rozhraní střední a apikální třetiny kořene v rozsáhlou dutinu na jeho povrchu, méně dobře patrnou i na
předchozím snímku (c); v dalších dvou periferních řezech č. 4 a č. 5 je patrná již jen měnící se atypická dřeňová dutina (d, e).

vycházející z povrchu zubního kořene a směřující „retrográdním“ směrem do oblasti zubní korunky a dřeňové dutiny. Taková hypotéza však zásadním způsobem odporuje výše uvedené a všeobecně přijímané teorii vzniku dens invaginatus.

Závěr
Těžší stupeň postižení zubních tkání v rámci diagnózy dens
invaginatus neboli dens in dente je i v dnešní době důvodem
k váhání o způsobu léčby, ačkoli moderní ošetřovací postupy typu mikroskopicky asistovaného endodontického ošetření
a periapikální mikrochirurgie umožňují ošetření afekcí dříve
léčebně neřešitelných bez ztráty zubu. V popsaném případě
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Test 12

Obr. 1: Klinický obraz
pacienta po uvedení
do celkové anestezie.

Koncem jara letošního roku byl na
Stomatologickou kliniku LF UK a FN Plzeň doporučen praktickým zubním lékařem chlapec ve věku 5 let pro otok
levé tváře (obr. 1). Anamnesticky bylo
zjištěno, že otok se postupně rozvíjel
několik dní, po celou dobu trvání obtíží nebylo zaznamenáno zvýšení tělesné
teploty, nebyly též přítomny bolesti zubů ani jiné podobné obtíže. Rodina situaci řešila návštěvou LSPP, kde údajně
nebyli ošetřeni, protože odmítli uhradit
pohotovostní regulační poplatek. Pacient opět s několikadenní latencí pro
progresi otoku navštívil s rodinou praktického zubního lékaře, který chlapce
vyšetřil a následně odeslal na naši kliniku.
Zde bylo provedeno klinické vyšetření s nálezem peri- a submandibulárního otoku vlevo, palpačně bolestivým
s naznačenou fluktuací a se zarudnutím

kůže nad otokem. Otevírání úst bylo
lehce omezeno, v ústech byl přítomen
kompletní dočasný chrup místy postižený kariézním procesem. Zuby v levém
horním i dolním kvadrantu nevykazovaly známky akutního zánětu, test vitality zubů chladem nebyl vzhledem k věku a spolupráci pacienta zcela validní.
Nejvíce suspektní zub 74 byl zcela bez
reakce na chlad, poklepově však nebyl
bolestivý, vestibulárně od něj byla lehce
prosáklá sliznice, palpačně nebolestivá,
bez zarudnutí. Sliznice a měkké tkáně
lingválně vlevo, stejně tak i palatinálně
a vestibulárně v horní čelisti a hrdlo byly klidné, patrové tonsily nebyly zvětšeny a nejevily známky zánětu. Velké slinné žlázy byly klidné, slina byla tvořena
v dostatečném množství a odtékala volně bez příměsi hnisu. Pacient byl afebrilní a bez známek celkové zánětlivé
reakce.

Otázky:
1. Jsou vhodná další
doplňující vyšetření?
2. O jakou diagnózu
se s největší
pravděpodobností jedná?
3. Jaká je léčba?
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TEST 12 – řešení
Ad 1: Po základním klinickém vyšetření bylo provedeno ultrasonografické
vyšetření krku a dolní čelisti s důrazem
na postiženou oblast, nález byl typický pro abscesovou dutinu (obr. 2). Ze
sonografického obrazu nebylo jednoznačně patrné, zda se jedná o absces
vzniklý šířením zánětlivého procesu od
infekčního fokusu per continuitatem, či
se jedná o zabscedovanou lymfatickou
uzlinu při reaktivní krční lymfadenopatii. Bylo neprodleně doplněno laboratorní vyšetření krve (obr. 3). Rentgenologické vyšetření čelistí bylo odloženo

Obr. 2:
Abscesová dutina
na sonografickém
vyšetření.

Obr. 3: Laboratorní vyšetření.

do doby zklidnění suspektně zánětlivého onemocnění. Vzhledem k věku
a k povaze onemocnění bylo doplněno
pediatrické vyšetření a vyšetření anesteziologem.
Ad 2: Na základě provedených vyšetření bylo zřejmé, že se s největší pravděpodobností jedná o zánětlivé onemocnění čelisti se submandibulárním abscesem původem pravděpodobně od nekrotického zubu 74. Zánět nebyl provázen typickými zánětlivými projevy, jako
je bolest příčinného zubu, zvýšená tělesná teplota a další celkové zánětlivé
změny. Absence těchto projevů by mohla způsobit diagnostickou nejistotu – diferenciálně diagnosticky by mohlo připadat v úvahu i nádorové onemocnění.
Okolnosti vzniku potíží, ultrasonografické a laboratorní vyšetření však jednoznačně podporovaly diagnózu zánětu.
Primárních zdrojů zánětu opět připadá v úvahu několik. Vzhledem k absenci dentálních obtíží lze pomýšlet na
lymfadenitidu při tonsilitidě, aktinomykózu či jiné zánětlivé onemocnění tkání dutiny ústní, laryngu, či jiné spádově nadřazené oblasti (1). Klinické vyšetření však podobnou afekci neodhalilo a bolesti v krku či sliznice úst nebyly anamnesticky přítomny. Dále přichází v úvahu sialoadenitida, pro kterou klinický nález opět nebyl typický,
jak již bylo popsáno výše. Další možné
zdroje infektu, jako je fraktura čelisti či
dentitio difficilis a podobně, byly vyloučeny, a proto jako nejpravděpodobnější zdroj zánětlivého procesu zůstal
kariézní zub 74. Nepřítomnost dentálních obtíží by svědčila pro lymfogenní rozsev patogenních mikroorganismů
při subakutním či chronickém průběhu
zánětu periodoncia s následnou lymfadenopatií a zabscedováním lymfatických uzlin.
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Obr. 4: Laváž abscesové dutiny antiseptikem.

Ad 3: Kolemčelistní záněty bývají téměř vždy bakteriální, v případě dentální etiologie se většinou nejedná pouze
o jednoho původce, ale bývá jich více.
Jedná se tedy o smíšenou infekci a kultivačně jsou zachycovány bakterie ze
skupin aerobních, fakultativně anaerobních i anaerobních bakterií. Infekční proces mívá často tendenci se šířit do
okolí fokusu a může zasáhnout hluboké
prostory hlavy a krku. Další šíření zánětu je ovlivněno anatomickou lokalitou
a přítomností fascií oddělujících jednotlivé prostory. Pokud proces překoná
přirozené anatomické bariéry, může se
šířit do dalších prostor, někdy s fatálními následky. Při proniknutí bakterií do
krevního řečiště dochází k bakteriemii
a patogeny se tak mohou dostávat i na
vzdálená místa v organismu, další cesta šíření bakterií je lymfogenně a v tomto případě jsou nejčastěji zasaženy spádové lymfatické uzliny (2). Příčina kolemčelistního zánětu u dospělých pacientů je statisticky nejčastěji odontogenní, u dětí pak převažuje jako zdroj
zánětu infekce horních cest dýchacích,
zejména pak tonzilitida.
Léčba takovýchto zánětlivých onemocnění je medikamentózní – antibiotiky (zprvu většinou vedena empiricky a cílena na nejpravděpodobnějšího
patogena s následnou eventuální úpravou medikace dle výsledků mikrobiologických testů citlivosti) spolu s chirurgickou revizí postižených prostor, evakuací hnisavých kolekcí a jejich drenáži s následnými pravidelnými výplachy
antiseptiky a výměnami drenáže (3, 4).
U našeho pacienta, jak již bylo řečeno dříve, byl nejpravděpodobnější příčinou nevitální a kariézní zub 74.
Vzhledem k lokalizaci, rozsahu postižení a věku pacienta byla indikována zevní incize v celkové anestezii. Pacienta

Obr. 5: Zavedení drenu do abscesové dutiny.

jsme ihned po dokončení všech vyšetření začali připravovat k provedení zmíněného výkonu. Bylo provedeno předoperační vyšetření pediatrem s domluvou následné hospitalizace na dětské
klinice a vyšetření anesteziologem před
uvedením do celkové anestezie. K operaci bylo přistoupeno ihned, jakmile bylo dosaženo dostatečného vylačnění
pacienta, které je potřebné k zamezení
aspirace při regurgitaci žaludečního obsahu v narkóze.
Výkon byl proveden dle plánu v celkové anestezii po orotracheální intubaci, kdy byla z transkutánního submandibulárního řezu postupnou preparací evakuována abscesová dutina s odběrem materiálu k mikrobiologickému
vyšetření. Po hojném výplachu incizní
rány a abscesového prostoru antiseptiky byla zavedena do rány pasivní tru-

Obr. 6: Obklad drenu a krytí rány po výkonu.

bicová drenáž a pacient byl po výkonu
hospitalizován dle domluvy na dětské
klinice k observaci a antibiotické léčbě (obr. 4, 5, 6). Antibiotická léčba byla vedena zpočátku empiricky – aminopenicilinem s betalaktamem, později na základě výsledku mikrobiologické
kultivace, která prokázala v primokultuře pyogenního streptokoka, byla léčba upravena na krystalický intravenózní penicilin. Tato léčba trvala po dobu
čtyřdenní hospitalizace na dětské klinice a po dimisi bylo ještě pokračováno v perorální léčbě V-penicilinem do
odeznění zánětlivých projevů. Antibiotická terapie byla samozřejmě doplněna o denní převazy rány a s výměnami
drenáže a výplachy antiseptiky (obr. 7).
Před dimisí byl po zklidnění zánětu
extrahován zub 74 jako možný infekčPokračování na str. 260
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Obr. 7: Den po zevní incizi při převazu.

Obr. 8: Hojící se extrakční rána po zubu 74.

Obr. 9: Uzavřená rána po zevní incizi bez známek zánětu.

ní fokus a po propuštění z hospitalizace pacient docházel na ambulantní obvyklé ošetřování rány (obr. 8, 9). Po konečném odstranění drenáže a zaléčení
zánětlivého procesu byl pacient předán
do péče pedostomatologického oddělení ke zhotovení RTG vyšetření a dokončení diagnostiky dentálních fokusů a jejich případné sanaci. K tomuto se však
již nedostavil a bez udání důvodu již
nepřišel na naši kliniku.
Zánětlivá onemocnění čelistí jsou
i v dnešní době velice častá onemoc-

nění hlavně u pacientů s nesanovaným
chrupem, jejichž počet bohužel neklesá. Závěrem je nutno říci, že původně
malé zánětlivé onemocnění snadno řešitelné u ambulantního specialisty s nevelkou zátěží pro dítě i zdravotní systém
si nakonec vyžádalo několikadenní hospitalizaci s nutností agresivní antibiotické léčby a výkonem v celkové an estezii za spolupráce několika odborníků.
S touto problematikou se setkáváme bohužel poměrně často, hlavně u sociálně
slabších skupin spoluobčanů (5).
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Summary
Dentoalveolar surgery
Test 12: a Boy with an
unilateral swelling
in the peri- and
submandibular region
The autors present a case report of
a boy with a swelling in peri- and submandibular area on the left side. The
basal examination gave us a suspect of
a deep neck space infection, so the ultrasound examination and the hematological and biochemical examination of
the blood was done. The results ensured
us in a diagnosis of deep neck space infection with the submandibular absces
formation. The origin of the inflamation
was probably the tooth 74, which was
without vital reaction on cold and was
destructed by a tooth decay. The treatment was antibiotic and surgical – the
extraoral incision with the pus evacuation and drainage of the abscess cavity
with extraction of the affected tooth 74.
Local antiseptic lavage of the wound
and drainage changes were done every day during a hospital treatment. After finishing this treatment the patient
had an appointment on our pedostomatomatological department, where he
did not come and after healing the inflamation we have no reports about this
patient.

Pošta P, Andrle P, Schwarz J.
Dentoalveolární chirurgie. Test 12:
Dětský pacient se zduřením v suba perimandibulární oblasti.
LKS, 2015, 25(12): 257 – 260

recenze

Endodontics: Principles and practice
Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton, Ashraf F. Fouad
Elsevier Saunders, 2015, 5. vydání, ISBN 978 – 1-4557 – 5410 – 6, 482 stran, cena cca 109 €

Kniha, na níž se podílelo celkem
19 autorů převážně z USA, je rozdělena
do 25 kapitol, které jsou doplněny
seznamy použité literatury. Text
obsahuje velké množství fotografií,
schémat, rentgenových snímků
a histologických preparátů. Součástí
učebnice je 67 videí dostupných na
internetových stránkách vydavatele, kde
lze nalézt i zkušební otázky k ověření
pochopení výkladu v jednotlivých
kapitolách. Na konci knihy je
tříúrovňový věcný rejstřík.
Dle předmluvy je publikace určena
především studentům zubního lékařství
a praktickým zubním lékařům (PZL). Obsahuje informace nutné zejména pro diagnostiku, terapeutickou rozvahu a léčbu
onemocnění zubní dřeně a periapikální
oblasti, pro posouzení složitosti konkrétního případu a vhodnosti odeslání pacienta ke specialistovi. (V USA existuje na
rozdíl od ČR specializace v endodoncii –
pozn. autora recenze). Kapitoly jsou dle
autorů systematicky uspořádány v pořadí,
v jakém je jejich obsah použit v průběhu
ošetření. Obsahují informace o normální
struktuře zubu, etiopatogenezi endodontických onemocnění, diagnostice a plánování léčby, lokální anestezii, řešení akutních stavů, kořenových nástrojích, izolaci
pracovního pole, preparaci trepanačního
otvoru, opracování a plnění kořenového
systému a provizorním uzávěru přístupové
kavity. Dále jsou popsány příčiny, prevence a ošetření nehod a chyb a opakované
ošetření nesprávně endodonticky ošetřených zubů nechirurgickým a chirurgickým
postupem. Autoři se věnují hodnocení výsledku ošetření, kmenovým buňkám zubní dřeně, regenerativním léčebným postu-

pům, novým poznatkům v mikrobiologii
kořenového systému, použití CBCT v endodoncii, spolupráci PZL a endodontisty.
Přidána je kapitola o náhradě jednotlivého zubu implantátem.
Kniha je dle názoru recenzenta skutečně základní učebnicí endodoncie vhodnou zejména pro studenty. Nepřináší žádné převratné novinky v oboru, nýbrž jen
všeobecně akceptovaná a známá fakta.
V kapitole o etiopatogenezi onemocnění zubní dřeně jsou vágně a nepřiléhavě
popsány příznaky ireverzibilní pulpitidy.
V části o plánování léčby je správně zdůrazněno, že před zahájením jakékoliv léčby musí být stanovena definitivní diagnóza. Pokud to není možné, je vhodnější léčit symptomaticky a vyčkat na vývoj a vyjasnění situace. Je uvedena široká paleta
lokálních a celkových faktorů, ke kterým
by mělo být přihlédnuto během plánování léčby. U většiny diagnóz však není uvedena extrakce jako alternativa k endodontickému ošetření a nejsou jasně uvedeny
kontraindikace endodontického ošetření.
V šesté kapitole podávají autoři návod na
posouzení, zda konkrétní situaci je schopen vyřešit PZL, nebo zda je vhodnější
odeslat pacienta ke specialistovi. V tom případě se od PZL očekává, že přesně popíše
anamnézu, výsledky provedených vyšetření, diagnózu, případná provedená ošetření
a další plán v rámci celkového terapeutického plánu pacienta. K žádance by měly
být přiloženy všechny dostupné relevantní
rentgenové snímky. Samozřejmostí je pak
zpráva o ošetření od endodontisty pro PZL.
Zbytečně podrobná je kapitola o lokální
anestezii.
Zmateně působí kapitola o ošetření
akutních stavů, ve které je popsáno pouze
akutní ošetření pulpitidy, ne ostatních diagnóz. Příliš velký prostor je věnován komplikaci označované jako flare-up, pod kterou autoři zahrnují jakoukoliv bolest zubu mezi návštěvami nebo po definitivním
ošetření. Správně je připomenuto, že podání antibiotik nemá při léčbě pulpitidy
žádný efekt.
Povedená je naopak kapitola o ošetření
úrazů zubů popisující rozdělení úrazů zubů a závěsného aparátu a velmi detailně
pak jejich ošetření s přihlédnutím k různým faktorům. Při úrazech zubů je doporučováno jejich zobrazení pomocí CBCT,
jehož význam a výhody oproti dvourozměrným snímkům jsou vyzdviženy v další kapitole.

V kapitole o izolaci, přístupové kavitě
a stanovení pracovní délky je připomenuta bezpodmínečná nutnost použití kofferdamu při každém endodontickém ošetření.
Popsány jsou funkce a výhody kofferdamu,
techniky nasazení a možnosti přípravy zubu v nepříznivých situacích. Při preparaci přístupové kavity autoři opomněli zdůraznit význam použití nástrojů s neaktivní
špičkou pro eliminaci rizika vytvoření perforace. Nevyvážená je část o měření pracovní délky, kde je zbytečně mnoho textu věnováno měřicímu snímku, zatímco
apexlokátor je pouze stručně zmíněn. Diskutabilní je zařazení kapitoly o implantologii, která přináší pro endodontistu zbytečně
podrobné informace o technice implantace. Vhodnější by bylo předložit určitý návod pro rozvahu, zda provést (opakované) endodontické ošetření, nebo raději zub
extrahovat a nahradit implantátem.
Kapitola geriatrická endodoncie shrnuje
specifika provádění endodontického ošetření u seniorů, u nichž je ošetření často
komplikováno místními i celkovými faktory, např. obliterací dřeňové dutiny, onemocněním parodontu, kazy kořene, komorbiditami s bohatou medikací a dalšími.
Na internetových stránkách vydavatele
je možné zhlédnout videa ukazující některé pracovní postupy. Řada těchto videí
je však příliš krátká na to, aby divákovi přinesla dostatek užitečných informací.
Knihu lze celkově hodnotit jako průměrnou. Přináší skutečné základy endodoncie, které jsou bohatě demonstrovány nejrůznějšími vyobrazeními. Obsahuje však
řadu kontroverzních výroků (např. „Měření apexlokátorem musí být potvrzeno měřicím snímkem.“, „Amalgámová výplň je
vhodná jako postendodontické ošetření.“).
Některé kapitoly působí zmateně a jejich
části nejsou uspořádány v logickém sledu. Stejně tak pořadí kapitol neodpovídá
pořadí jednotlivých kroků při ošetření. Po
kapitole o preparaci kořenových kanálků
je zařazeno pojednání o postendodontickém ošetření a teprve poté následují kapitoly o plnění kanálku a chybách při preparaci. Text je často rozvleklý a důležité informace místy zapadají v balastním textu.
Učebnici lze studentům a zubním lékařům
doporučit spíše jako doplňkový zdroj informací.
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK
a FN Hradec Králové
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Zubospráva – před 150 lety vydaná
česká osvětová knížka o zubech
V roce 1865 vydal v Rakovníku
místní lékař a národní buditel
dr. Matěj Dobromír Štembera útlou
knížku s názvem „Zubospráva aneb
prostonárodní navedení o zubech
člověčích“ (obr. 1).
Dr. M. D. Štembera byl významnou
rakovnickou osobností, nezabýval se
pouze medicínou, ale nezanedbatelná
byla i jeho činnost veřejná. Byl spoluzakladatelem rakovnické knihovny a malé
ochotnické divadelní společnosti, zabýval se historií Rakovnicka. Známé jsou
jeho literární práce, přátelil se s J. K. Tylem, byl známým buditelem a vlastencem poloviny devatenáctého století.
„Zubospráva“, vydaná autorovým nákladem v roce 1865, zapadá do jeho
osvětové činnosti a lékařské praxe, kterou nejprve jako ranhojič a po dokončení medicíny v roce 1851 jako všeobecný lékař provozoval v Rakovníku. Jeho
kniha je uváděna jako první česky psaná
publikace o zubech určená široké laické
veřejnosti. Jejím účelem je podle autora „poučiti svých krajanů o ústrojnosti
zubů a jejich látek a ukázati, čeho činiti a čeho se varovati mají, chtíce sobě na dlouho pěkných a zdravých zubů
zachovati“.
Dr. M. D. Štembera ve své knize, která má celkem 54 strany a obrazové přílohy, popisuje čelisti a jednotlivé zuby.
Seznamuje čtenáře s pořadím prořezávání dočasných i stálých zubů a nepravidelnostmi v pořadí prořezávání zubů,

jejich tvaru a postavení. Podrobně se
věnuje „náchylnosti k nemocem a neduhům zubů“ a vyjmenovává vlivy, které se v té době považovaly za škodlivé zubům. Přidává mnoho rad a doporučení, jak o zuby pečovat. Zdůrazňuje úlohu rodičů při výchově dětí k péči o ústa a zuby. Těm je také celá kniha určena především, což uvádí hned
na titulní straně – „Věnováno českoslovanským rodičům, pěstounům a vychovatelům“. Doporučuje každoroční prohlídku zubů a úst lékařem, v denní péči
o zuby nabádá k pečlivému čištění zubů kartáčkem a vypláchnutí úst teplou
vodou ráno, po obědě a po večeři. Je si
vědom strachu z ošetřování zubů a zmiňuje možnost bezbolestného vyjímání
zubů při uspání chloroformem, což ve
své praxi používal. Uvádí stručně i způsoby náhrady ztracených zubů odpovídající možnostem venkovského lékaře
v polovině 19. století.
Velmi zajímavá je závěrečná část
knihy, uvědomíme-li si dobu, kdy ji dr.
M. D. Štembera psal, a proto ji krátce
zmíním samostatně a podrobněji. Poslední kapitola knihy se jmenuje „O tabulce zuboznačné a jejím účeli“. Dr.
Štembera radí rodičům, aby svým dětem zhotovili tabulku, do které budou
zapisovat, kdy dětem který zub prořezal
a kdy byl ztracen, a to jak zub dočasný, tak i stálý. Tabulku by si v dospělosti každý vedl sám dále. Vzor tabulky je
přílohou knihy (obr. 2). A jaký tedy měl

Obr. 2: Vzor zuboznačné tabulky – obrazová příloha knížky.

Obr. 1: Titulní strana „Zubosprávy“.
Jak je patrné z ručně psané poznámky,
byl tento výtisk použit pro záznamy
o zubech autorova vnuka.

být její účel? Tabulka, přístupná dětem
tak, aby si v ní mohly číst, měla jednak
vzbudit jejich zájem o vlastní zuby a péči o ně, ale současně také měla sloužit
jako záznam o prořezávání a ztrátě zubů i lékaři při pravidelných zubních prohlídkách či při rozhodování o vhodném
ošetření zubů. Dr. Štembera doslova píše: „Avšak i lékařům takové zuboznačné tabulky někdy dobré služby prokázati mohou. …Křivému rostění by se často lehce odpomohlo, a to sice vyjmutím jednoho nebo dvou mléčných zubů,
kdyby jen rodiče věděli, že to skutečně
ještě mléčné zuby jsou; ano i lékař k poradě povolaný často takových zubů rozeznati nedovede, a protož v tom ohledu zuboznačné tabulky i lékařům dobře poslouží.“ Mám-li tedy odpovědět na
otázku, co mělo být účelem této tabulky,
myslím, že ji mohu přirovnat k zubnímu
průkazu dítěte používanému o sto padesát let později – záznam o stavu a vývoji dětského chrupu, informace pro lékaře a v neposlední řadě pokus o vzbuzení
zájmu o vlastní zdravé zuby.
Tuto malou připomínku drobné knížky o zubech z roku 1865 uzavřu slovy
samotného autora: „A tak ukončiv toto
prostonárodní navedení o zubech člověčích, nemohu opomenouti opětně
svých laskavých krajanů napomenouti:
Opatrujte všemožně svých zubů! neb:
Dobré zuby, dlouhý věk!“
MUDr. Jan Černý
Praha
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Ředitel zschadrasského muzea Andreas
Haesler drží v rukou skutečný zubní
kartáč ozdobený dokonce zlatým
zubem. Jde o kuriózní pojednání dvou
obyčejných kartáčů do výsledné podoby
lidského chrupu.

Malý „3D“ obraz, dnes zřídka
k vidění. Zhotoven z lisované
mramorové drti napodobující
slonovinu (Německo, 70. léta
20. století).

Malá prezentace
rekvizit, jež účinkovaly
při zfilmování románu
Buddenbrookovi. Ze sbírek
muzea byla vypravena
ordinace z r. 1873.

historie

ZSCHADRASSKÉ KURIOZITY
Milí čtenáři, další pokračování
vašeho oblíbeného seriálu ze sbírek
zschadrasského Muzea historie
zubního lékařství (Dentalhistorisches
Museum) k vám doputuje spolu s LKS
těsně před Vánocemi. A venku může
být pěkná podzimní plískanice, nebo
závěje sněhu. Tedy jistě čas vhodný
k rozjímání. Zpříjemníme vám
ho kuriozitami ze saského muzea
a také nádherným tipem na vánoční
stomatologické čtení.
Málokterý obor lidské činnosti představuje tak pestrou směs činností, od ryze technických či řemeslných, přes tajemné dovednosti z oboru psychologie či práva a ekonomiky, až po výsostné uplatnění znalostí medicínských a přírodovědeckých. Také propojení někdy hrůzné bolesti v orofaciální oblasti s křehkou krásou
esteticky dokonale vyladěného chrupu
představuje nevídaný kontrapunkt stomatologie. Nejen pro pacienty napsal John
Woodforde milou knížku Podivuhodné

dějiny falešných zubů (The Strange Story
of False Teeth, 1968), uvedenou dokonce
v několika dalších vydáních. Z předmluvy Annemarie Leibbrand-Wettley si dovolíme citovat ve volném překladu:
„Zuby – toť pozoruhodný jev. Jednou se
nám ukazují jako ozdoba během šarmantního vystupování nějakého člověka. Jindy
ale mohou být symbolem agresivity. Zuby
září jako perličky při rozzářeném úsměvu,
ale také pozměňují fyziognomii sebemenší odchylkou svého postavení. Vyvolávají
mladistvý dojem, avšak běda, když třeba
i u mladého člověka chybějí – pak jsou nechvalným znakem stárnutí. Není tedy divu, že se zubolékařská technika a praxe od
nepaměti soustředila – i když se zpožděním – na tyto problémy. A není se také co
divit, že právě okrášlení chrupu bylo už od
počátku éry falešných zubů důležitější než
jejich čistě praktický účel, tedy žvýkání.
A co potom řeč! Sotva myslitelná bez
instrumentária zubů. Společenská, estetická hodnota zubů má samozřejmě nejvyšší význam. O nic menší slovo však

Džbán na pivo se studentským
erbem a nápisem „Dentaria
seis Panier“ (Zubní lékařství
buď naším praporem).
představuje oblíbenou
relikvii studentského hnutí,
jež zaznamenáváme v první
třetině 20. století. Studentská
hnutí byla ovšem v Německu
zakazována od r. 1933,
definitivně pak v r. 1936.

náleží jejich funkci komunikační. Vzpomeňme předčasného penzionování úředníků a dvořanů, kteří už nebyli únosní pro
jednání, prostě jen proto, že byli bezzubí /…/. Toto období je naštěstí překonané érou hollywoodských úsměvů s dokonalým chrupem – a operní pěvec se dnes
již při vysokém cé nemusí obávat odlétání zubů do publika nebo snížené kvality
svého zpěvu.“
Krásně napsáno. Než se vám podaří si
knížku obstarat a přečíst, máme pro vás
několik raritních zschadrasských exponátů. Věříme, že rozjasní vaši tvář ještě dřív,
než najdete pod vánočním stromečkem
svůj vysněný a docela nestomatologický
dárek...
Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu Andreasi Haeslerovi a rovněž děkuje dr. Hansi-Ra ineru Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě tohoto seriálu.

Humorný dárek místního
střeleckého spolku
Andreasi Haeslerovi k jeho
padesátinám. V otvorech
byly zapuštěny mince
i bankovky, které se musely
velmi složitým způsobem
vyprošťovat. Dřevěný zub je
50 cm vysoký a dnes dobře
slouží jako držák XXXXXL
zubních kartáčů.

Služební oděv zdravotnice
ze 70. let z bývalé NDR se
objevoval v barvě růžové
nebo světlemodré. Vysoké
podpatky jsou pochopitelně
malou nadsázkou vyladěnou
k výstavní figuríně. V katalogu
z r. 1977 lze vidět podobné
znázornění, odpovídá
tehdejšímu duchu času.

Mastikátor čili nůžky (kleště) na
maso. V případě pacientovy nechuti
k třetím zubům – nebo jeho nechuti
k výdajům u zubního lékaře – jsou
„řešením“ už více než dvě století
(neznámý výrobce, exponát pochází
ze středoevropského prostoru, kde
byl, LKS
stejně 12/2015
jako v Anglii, 263
poměrně
rozšířen, kolem r. 1880).

ŘEŠÍ VAŠI PACIENTI
NEDOSTATEK FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ NA ZAPLACENÍ
LÉKAŘSKÉHO ZÁKROKU?
Díky jednoduché webové aplikaci a během jedné návštěvy ordinace mohou Vaši
pacienti získat výhodnou půjčku na plánovaný či neodkladný zákrok a Vy jistotu
rychlé platby za poskytnuté služby.
- Jednoduchá online webová aplikace
- Rychlé schválení půjčky
- Peníze jsou zaslány během několika dní po podpisu smlouvy přímo
na bankovní účet lékaře
- Výhodné úrokové podmínky pro Vaše pacienty a žádné poplatky za uzavření
smlouvy
- Pacient hradí splátky na bankovní účet společnosti Health Care Financing

Více informací:
tel.: 800 707 606, email: info@hcfin.cz, www.hcfin.cz
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vzpomínáme
zzMUDr. Juraj T. Petrík
zemřel 2. 11. 2015 po krátké
zákeřné nemoci.
Patřil k zakladatelům slovenské stavovské organizace zubních lékařů. Začátkem r. 1990 založil v regionu Trnava
organizaci Astret, předchůdkyni dnešní slovenské komory. V červnu 1990 byl
na ustavujícím sjezdu zvolen předsedou
dočasného výboru Lékařské komory stomatologů SR a v listopadu jejím prezidentem. V dubnu 1992 se na ustavujícím
sněmu Slovenské komory zubních lékařů stal jejím prvním prezidentem. Odešel dobrý člověk, kolega a odborník.
Čest jeho památce!
S úctou vzpomíná ČSK

„Laboratoř to potvrdila: ta nateklá pusa není od zubu, ale – od chlastu…“

blahopřejeme
zzMUDr. Josef Vacek, CSc.,
slaví v prosinci 70. narozeniny.
Je absolventem brněnské fakulty a stomatologii se věnuje již od r. 1969. Od
začátku sedmdesátých let působil na
II. stomatologické klinice 1. LF UK v Praze. Od r. 1974 se plně věnoval protetické
stomatologii. Jeho zájem se soustředil na
problematiku materiálů a technologií jejich zpracování, navrhl mnoho vylepšení pracovních postupů jak ordinačních,
tak laboratorních. Např. navrhl nový typ
kyvety na zpracování plastů. Dlouhodobý kontakt s protetickou problematikou
vyústil v zájem o řešení těch nejtěžších
defektů chrupu, zvláště celkové bezzubosti, a té se věnoval ve své vědecké
práci „Neutrální zóna“. Asistent J. Vacek
byl výborným pedagogem a bez nadsázky patří k nezapomenutelným učitelům.
V r. 1997 dal impuls k založení České
společnosti protetické stomatologie, která se následně stala členem Evropské
protetické asociace. Velikou část svého profesního zájmu věnoval odborným
kontaktům v zahraničí, kde jeho přirozená autorita vedla k jeho zvolení prezidentem EPA v r. 2001. Profesní dráhu završil tím nejobtížnějším – uvádět nováčky do oboru v rámci preklinické přípravy.
U příležitosti významného jubilea našemu milému kolegovi a kamarádovi přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.
Spolupracovníci a kolegové
z ČSPS a ČSK

zzMUDr. Miroslav Šovan
slaví v prosinci 70. narozeniny.
Po dlouhá léta se aktivně podílel na
práci OSK Havlíčkův Brod, v letech
2005 – 2009 byl členem ČR OSK.
K životnímu jubileu upřímně
blahopřeje ČSK.
zzMUDr. Eva Mládková
slaví v prosinci 70. narozeniny.
K životnímu jubileu upřímně
blahopřeje OSK Třebíč.
zzMUDr. Alena Hronová
slaví v prosinci 60. narozeniny.
Kolegové z OSK Ústí nad Labem přejí
do dalších let hlavně zdraví, pohodu
a optimismus.
zzMUDr. Oldřich Rada
slaví v prosinci významné životní
jubileum.
Hodně zdraví do dalších let přejí
kolegyně a kolegové z OSK Praha 9.
OSK Brno přeje hodně zdraví
a životního elánu svým členkám,
které v prosinci slaví významné
životní jubileum:
zzMUDr. Jana Doležalová
zzMUDr. Miluše Ráčková
zzMUDr. Ivana Kusá

zzMUDr. Marie Marková, CSc.,
zemřela 25. 10. 2015 po krátké
těžké nemoci ve věku 76 let.
Stomatologii vystudovala na tehdejší FVL UK v Praze. První zkušenosti jako zubní lékařka získala v Lounech.
V r. 1964 začala pracovat na tehdejší
II. stomatologické klinice pražské LF UK
a VFN a od té doby svůj odborný zájem
soustředila především na ortodoncii. Velkou pozornost věnovala i vývojovým vadám dentice a problematika těchto nepravidelností chrupu byla dlouhodobě
v centru jejího zájmu. Na ortodontickém
oddělení, které vedl nejprve doc. Adam
a dále prof. Racek, se léta věnovala pregraduální i postgraduální výuce ortodoncie a mnoho kolegů si ji dodnes pamatuje jako velmi náročnou a pečlivou pedagožku i lékařku. Bravurně ovládala práci se snímatelnými aparáty. Přednášela a publikovala řadu prací zaměřených
na genetiku hypodoncií, velice zajímavé
byly její odborné práce o vývoji třetích
molárů či o sledování vývoje a erupce
horních stálých špičáků, které publikovala s prof. Rozkovcovou. Její úsloví, že
znalost vývoje chrupu a jeho odchylek je
prubířským kamenem ortodontisty i pedostomatologa, je neustále aktuální. Paní
asistentko, děkujeme!
S úctou za všechny kolegy
Jaroslav Racek, Jiří Petr,
Magdalena Koťová a ČSK
zzMUDr. Věra Renéová
zemřela v listopadu 2015 ve věku 66 let.
S úctou vzpomínají kolegové
z OSK Praha 8.
zzMUDr. Helena Kulovaná
zemřela v listopadu 2015 ve věku 57 let.
S úctou vzpomínají kolegové
z OSK Most.
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reklamní prezentace

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma
profesní odpovědnost stomatologů
která nemá původ v předchozí újmě na
zdraví (např. nemajetková újma způsobená nedbalostním únikem údajů ze
zdravotnické dokumentace), u které je
podmínkou krytí předchozí přiznání peněžité náhrady pravomocným rozhodnutím soudu.

Vážení čtenáři, shromáždili jsme pro
vás nejčastější dotazy, které se týkají
zvýhodněného programu pojištění
od Kooperativy pojišťovny, a. s.
Mohl by nastat problém při plnění,
pokud jsem zároveň jednatelem,
vlastníkem a zaměstnancem v jedné
osobě (informace z konkurenční
pojišťovny)?
Pokud jste zároveň jednatelem, vlastníkem a zaměstnancem v jedné osobě,
při plnění zodpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu (tedy
u profesního pojištění) problém nevzniká, půjde-li o odpovědnost za újmu na
zdraví nebo na životě.
Problém by mohl nastat v případě
újmy na věci (případně zvířeti) v rámci pojištění obecné odpovědnosti, resp.
v případě pojištění zdravotnického zařízení ORDINACE. V tomto případě by
se jednalo o výluku z pojištění týkající se odpovědnosti za újmu způsobenou společníkům pojištěného. V rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance
za škodu způsobenou zaměstnavateli je
pak z pojištění vyloučena odpovědnost
za škodu, za kterou by zaměstnanec odpovídal zaměstnavatelské společnosti,
ve které by měl majetkový podíl vyšší
než 50 %.
Je pravda, že náklady právního
zastoupení jsou hrazeny pouze
v případě trestního řízení? Lze
smlouvu doplnit i o hrazení nákladů
za civilní řízení?
Součástí pojištění je mimo jiné také
náhrada tzv. nákladů právní ochrany,
a to v následujícím rozsahu:
Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojišťovna povinna
uhradit vynaložené náklady řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem,
náklady na obhajobu v trestním řízení
vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí a náklady mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se
k tomu písemně zavázala.
Náklady právního zastoupení a obhajoby, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v ČR stanovenou příslušnými právními předpisy, je pojistitel
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povinen uhradit pouze, pokud se k tomu písemně zavázal.
Pojistitel nehradí náklady, jestliže byl
pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestním
činem. Pokud již pojistitel tyto náklady
uhradil, má proti pojištěnému právo na
vrácení vyplacené částky.
Nejde tedy jen o náhradu nákladů na
obhajobu v trestním řízení, ale i o náhradu nákladů „civilního“ řízení o náhradě újmy.
Jak se vyřizuje profesní pojištění do
zahraničí (EU), když už mám profesní
pojištění v ČR? Lze to rozšířit? Jedná
se o měsíční pobyt.
Profesní odpovědnost lze sjednat pouze na území ČR. Jiný územní rozsah pojištění nelze v rámci pojištění uzavíraného na základě rámcových dohod uzavřených mezi Kooperativou a Českou
stomatologickou komorou sjednat.
Je pravda, že pojišťovna neposkytne
pojistné plnění, pokud soud přizná
peněžitou náhradu pacientovi a já se
neodvolám?
Pojistné podmínky ukládají pojištěnému, proti kterému je vedeno řízení
o náhradě újmy, povinnost podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se
s pojistitelem nedohodne jinak. V případě porušení této povinnosti není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.
Je nutné informovat pojistitele, pojistitel
může vstoupit do soudního řízení. Likvidátor poradí, zda se odvolat či ne.
Uznáváte závěr revizní nebo
disciplinární komise ČSK, nebo
Kooperativa vyžaduje soudní
rozhodnutí?
K prokázání odpovědnosti pojištěného a poskytnutí pojistného plnění a priori není nezbytné předchozí soudní řízení, resp. rozhodnutí. Výjimku v tomto
směru tvoří náhrada nemajetkové újmy,

Mohu zaměstnávat manželku či dceru?
Mezi manželi skutečně nemůže vzniknout pracovněprávní vztah, mezi rodičem a dítětem vyloučen není (pokud
jde o fyzickou osobu). Neexistuje právní překážka pro to, aby právnická osoba zaměstnala manželku či dceru svého
společníka. Je ale třeba dodat, že zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli vylučují z pojistného krytí případy, kdy pojištěný zaměstnanec odpovídá za škodu:
a) svému sourozenci nebo příbuzným
v řadě přímé nebo osobám, které s ním
žijí ve společné domácnosti,
b) právnické osobě, ve které má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé
nebo osoba, která žije s pojištěným ve
společné domácnosti, většinovou majetkovou účast (větší než 50 %).
Přičemž: písmeno a) citovaného ustanovení by dopadalo mj. i na odpovědnost dcery (zaměstnankyně) za škodu
způsobenou otci (zaměstnavateli) a písmeno b) by bylo aktuální mj. i v tom případě, že by právnická osoba zaměstnávala manželku nebo dceru svého většinového společníka (společníka s majetkovým podílem přesahujícím 50 %).
Další dotazy a odpovědi do časopisu
LKS připravujeme.

Váš 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

odborné akce

Ze 103. Světového dentálního kongresu FDI
Krung Thep – Město andělů, osmimilionové hlavní město Thajska ležící
v deltě řeky Čao- Praja, známější pod názvem Bangkok, bylo 22. – 25. 9.
místem konání světového dentálního kongresu FDI v roce 2015
(AWDC – Annual World Dental Congress).
Letošní zasedání FDI – Světové federace zubních lékařů – bylo od roku
2012, kdy výroční sté zasedání proběhlo v Hongkongu, již třetí v pořadí konané v Asii, což svědčí o růstu a rozvoji zubního lékařství v oblastech tohoto
kontinentu.
Ve dnech 22. – 25. září nabídlo moderní kongresové centrum BITEC prostory pro bohatý program přednášek, doplněný o workshopy zaměřené na nácvik
práce s dentálním mikroskopem a ultrazvukem v endodoncii. Nechyběl prostor
ani pro výstavní část, kde se představily
firmy z celého světa.
V posterové sekci prezentoval svoji práci i český autor, prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc., z Lékařské fakulty
UK v Praze. Téma jeho sdělení bylo The
occurrence of cariogenic and periodontal bacteria in 1-year-old infants with very low birth weights and their mothers
(Výskyt kariogenních a periodontálních
bakterií u ročních dětí s velice nízkou porodní hmotností a u jejich matek).
Zasedání světového dentálního parlamentu FDI (General Assembly) a Evropské regionální organizace ERO-FDI se
za Českou republiku zúčastnili MUDr.
Faez Al Haboubi, MUDr. Jaromíra Banková a MUDr. Richard Benko, členové
představenstva ČSK.
FDI sdružuje přibližně 200 národních
dentálních asociací a skupin odborníků

ze 130 zemí. Její vizí je dosažení optimálního ústního zdraví populace, ochrana životního prostředí a pre- i postgraduální vzdělávání zubních lékařů a dentálního týmu.
Hlavní jednání FDI byla rozdělena do
dvou dnů. Další dny byly vyčleněny na
jednání regionálních organizací a schůzí jednotlivých výborů.
Po uvítacím projevu zástupce Thajské dentální asociace (DAT), vyhodnocení loňské schůze General Assembly
FDI v Novém Dillí a schválení agendy
jsme vyslechli zprávu prezidentky FDI
dr. Tin Chun Wong o činnosti za uplynulý rok. Výkonný ředitel Enzo Bondioni se zmínil o spolupráci s WHO, Světovém dni orálního zdraví a o Minamata
dohodě týkající se vlivu rtuti na životní prostředí. Ve zprávách o projektech
FDI byl na hlavním místě dokument Vision 2020, kde bylo zmíněno druhé vydání publikace Oral Health Atlas, která
je přístupná na webových stránkách FDI
(www. fdiworldental.org). Dalším z projektů byl Program kontinuálního vzdělávání, které je zaměřeno na praktické
i teoretické znalosti současné moderní
stomatologie.
Předložené rezoluce byly po někdy velice živých diskusích většinově
schváleny. Jednalo se o témata: Orální
zdraví pro zdravé stárnutí, Orální zdraví a kvalita života, Dohled nad den-

Na kongresu proběhly volby do orgánů FDI. Na snímku u mikrofonu je člen představenstva
FDI dr. Gerhard Seeberger (Itálie), za stolem jsou zleva výkonný ředitel Enzo Bondioni
(Švýcarsko), odstupující prezidentka FDI dr. Tin Chun Wong (Hongkong), nový prezident
FDI dr. Patrick Hescot (Francie), nově zvolená prezidentka elect dr. Kathryn A. Kell (USA).

Světový dentální kongres FDI 2015 se
konal v září v Bangkoku a byl spojen
s rozsáhlou výstavou.

Českou stomatologickou komoru na
jednání FDI a ERO-FDI zastupovali
členové představenstva ČSK (zleva)
MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Faez
Al Haboubi, MUDr. Richard Benko.

tálním týmem, Rakovina dutiny ústní,
Zubní technik, Základní vzdělávání ve
stomatologii, Zubní implantáty, Úloha
FDI v etice, Volné cukry v potravinách
a zubní kaz.
Do FDI byly přijaty nové členské státy: Guatemala, Egypt a Etiopie.
Poslední den kongresu probíhaly volby do orgánů FDI. Novou prezidentkou
elect byla zvolena dr. Kathryn A. Kell
z USA, kterou čeká dvouleté funkční
období. Na závěr dr. Tin Chun Wong
předala funkci prezidenta FDI dr. Patricku Hescotovi z Francie.
Zástupci polské stomatologické komory převzali vlajku FDI jako pořádající země příštího světového kongresu FDI, který se uskuteční v Poznani
7. – 10. 9. 2016.
MUDr. Richard Benko
člen představenstva ČSK
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Akreditovaný
kvalifikační kurz:

ZUBNÍ
INSTRUMENTÁŘKA
Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 19. 1. 2016 – 7. 9. 2016

Hledáte NOVÉ PROSTORY pro Vaši zubní ordinaci?
Chcete ordinaci na výborně dostupném místě
V CENTRU PRahY?

Po absolvování osvědčení
vydané se souhlasem MZ ČR
Pořádá NZZ Ing. Mário Urban – PROSPORT
Hrušovská 11, 702 00 Ostrava

Potom hledáme právě Vás jako partnery
– nájemce do našeho objektu!
•
•
•
•

Adresa: Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00
Vedle stanice metra Národní třída
Moderní budova s podzemním parkováním
416,8 m2 ihned k nastěhování

Kontaktujte nás:

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

j.koziolova@cpipg.com
+420 778 401 938

VYUŽÍVEJTE SVŮJ ČAS
EFEKTIVNĚ!
Online služby pro Vás i Vaše pacienty
• objednání
• výsledky vyšetření
• recepty
• konzultace
www.cgm-life.cz, eservices.cz@cgm.com, 246 007 828
PC DENT® | DENTIST+® | MEDICUS®
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LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín
tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz
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ZDARMA

*Akční nabídka platí do 29. února 2016 a nelze ji kombinovat s jinými akcemi a slevami.
Zdarma je dodán materiál OssaBase®-HA ve velikosti 1–2 mm a v balení 1 ml.
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odborné akce

7. Škachův den proběhne v únoru 2016
Již sedmý Škachův den se jako
akreditovaná školicí akce pro
dentální hygienistky bude konat ve
středu 10. 2. 2016 od 9.00 hodin
tradičně v komorním prostředí
Divadla U Hasičů, Římská 45,
Praha 2. Odborný program je však
koncipován tak, aby zaujal nejen
dentální hygienistky, ale zároveň
i zubní lékaře.
Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální
hygienistky v Praze.
Organizační tým v čele s MUDr. Ladislavem Kindlem a MUDr. Ladislavem
Korábkem, CSc., MBA, tentokrát zvolil
jako nosné pracovní téma Iniciální fáze
plánu léčení v parodontologii. Přednášející se zaměří například na tuto dílčí
problematiku: Iniciální fáze, Reevaluace, Udržovací léčba.
Akce s názvem Škachův den v průběhu uplynulých ročníků přesáhla rámec čistě parodontologického pohledu,
a to je na ní sympatické. V duchu odka-

Pravidelným hostem Škachova dne bývá
slovenský specialista doc. MUDr. Ivan
Erdelský, CSc. Na snímku z letošního
ročníku je s přednášející MDDr. Nikolou
Němcovou z Kliniky zubního lékařství
LF UP Olomouc.

Škachův den se těší zájmu dentálních
hygienistek, kterým je akce primárně
určena. Program je ale vždy připraven
tak, aby zaujal i zájemce z řad zubních
lékařů, kteří jsou srdečně zváni!

zu prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc.
(1916 – 2001), zdůrazňuje nezbytnost
mezioborové spolupráce a komplexního
pohledu na pacienta, často i z úhlu dalších souvisejících medicínských oborů.
Pořadatelé 7. Škachova dne srdečně
zvou absolventky a studentky dentál-

ní hygieny a samozřejmě zubní lékaře
k účasti na této akci v únoru 2016. Organizační informace a kompletní program budou aktuálně zveřejněny na
www.dhskola.cz
Redakce

on-line zadávání inzerátů do Přílohy LKS

1985 - 2015

nimesulid

Aulin

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 nebo Časopis LKS

ORIGINÁLNÍ NIMESULID

S RYCHLÝM A SILNÝM
ANALGETICKÝM ÚČINKEM

AULIN: S: Nimesulidum 100 mg v 1 tabletě. Nimesulidum 100 mg v 1 sáčku s granulátem pro přípravu perorální suspenze. IS: Nesteroidní antirevmatikum. CH: Nimesulid, nesteroidní antiﬂogistikum 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 kteroukoliv pomocnou látku, aktivní krvácení, poruchy krvácivosti nebo srážlivosti, aktivní vřed nebo recidivující ulcerace v GIT, hepatotoxické reakce
na podání nimesulidu v anamnéze, hepatální insuﬁcience, 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 jaterních 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 sacharosu. 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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odborné akce

XIX. Sazamův den přispěl k oslavám 70. Výročí
královéhradecké lékařské fakulty
Ke druhému tématu, jímž byly pracovněbezpečnostní a pracovněprávní vztahy, připravili svoje sdělení RNDr. S. Malý, ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., v Praze, který je současně i předsedou České ergonomické
společnosti, a Mgr. J. Slavík, jehož nepochybně není třeba čtenářům LKS blíže představovat. Oba řečníci posluchačům de facto sdělili, byť každý z úplně
jiného úhlu pohledu, že naše profese je
riziková nejen po stránce medicínské,
ale i po stránce pracovněbezpečnostní
a pracovněprávní. Obě tato sdělení byla
velice přínosná.
Poslední blok přednášek tvořila kazuistická sdělení mladých klinických lékařů. Pro mnohé z nich bylo toto vystoupení před kolegy a studenty přednáškovou premiérou. Jejich práce se týkaly
styčných témat stomatologie a otorinolaryngologie (T. Suchánková Kleplová,
N. Pilbauerová), úskalí a možností en-

Letošní XIX. Sazamův den se
uskutečnil v Hradci Králové
6. 11. 2015, a to v rámci série
odborných akcí věnovaných
70. výročí královéhradecké lékařské
fakulty, založené v roce 1945.
Tomuto jubileu byl přizpůsoben
i odborný program.
V úvodním bloku přednášek nazvaném Z historie lékařské fakulty a stomatologické kliniky v Hradci Králové
vystoupili dlouholetí kliničtí pracovníci, kteří s fakultou a klinikou doslova spjali svoje životy – doc. V. Hubková a doc. J. Bittner, bývalá přednostka a bývalý přednosta stomatologické
kliniky, dále doc. I. Dřízhal a dr. Z. Jirousek, osobnosti české stomatologie
na poli parodontologie a maxilofaciální chirurgie. Jejich sdělení auditorium
rozhodně nenudila a setkala se s velkým zájmem.

dodontického ošetření v dětském věku
i v dospělosti (O. Sobol, T. Utíkalová),
dermoidních cyst a HSV infekcí v orofaciální krajině (E. Hašková, M. Šembera),
méně obvyklých ortodonticko-implantologických a protetických ošetřovacích
postupů (P. Krupka, P. Hrabyová).
Program konference poskytnul auditoriu zajímavou a nekonfliktní konfrontaci odcházející a přicházející generace
královéhradeckých klinických pracovníků a také řadu námětů pro přemýšlení o společných problémech. Snad jen
diskusní aktivita přítomných studentů
mohla být větší.
XIX. Sazamův den je již minulostí.
Doufejme, že i jubilejní XX. ročník, který se bude konat 4. 11. 2016, splní očekávání jeho pořadatelů a návštěvníků.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Stomatologická klinika LF UK
a FN Hradec Králové

Účet klinik ČSK – Zprávy z cest
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V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na
odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech
s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní
informační články z účasti na zahraničních kongresech
a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK.
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PŘÍMÝ ZÁSAH
Cleandent Gel
(0,5% chlorhexidindiglukonát)
– V praktické injekční stříkačce
pro snadnou a přesnou aplikaci.
– Další z řady produktů obsahující
“zázračný” chlorhexidin.
– Pomáhá, kde je potřeba
– implantace, extrakce, zánět.

Více informací naleznete na www.chlorhexidin.cz
Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2
+420 234 716 512, trade@asklepion.cz
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Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod
souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na
zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
zzČasopis LKS
zzVzdělávání (Aktuální informace)
zzZahraniční kongresy a veletrhy
zzStudenti a kliniky (Účet klinik)
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
zzHead and Neck Operative Surgery Cadaver Workshop
(Coventry, Velká Británie, 23.–25. 9. 2015)
autor: MUDr. MDDr. Jiří Blahák,
Klinika ÚČOCH LF MU a FN Brno-Bohunice
zz14. mezinárodní kongres S.O.R.G. – Strasbourg
Osteosynthesis Research Group
(Vídeň, Rakousko, 5.–8. 10. 2015)
autor: MUDr. Petr Heinz,
Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních
prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení
v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu
Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, který je zveřejněn
na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS).
Pravidla pro čerpání z Účtu klinik najdete na www.dent.cz
v odkazu Studenti a kliniky.
Redakce

z redakční pošty
Na zajímavý článek, který před časem vyšel v časopisu Radnice Litvínov, nás upozornil MUDr. Pavel Cee. Je
hezkou vzpomínkou na MUDr. Stanislava Kadlece, který byl dlouholetým předsedou OSK Most – a také známým
entomologem. Se svolením litvínovské redakce a autorů textu i fotografií vás nyní můžeme s obsahem článku
seznámit (pro potřeby LKS byl text zkrácen).
Redakce LKS

Doktor Stanislav Kadlec
byl také velmi známým entomologem
MUDr. Stanislav Kadlec byl nejen
můj zubní lékař, ale také přítel, takže
jsme se setkávali podstatně častěji
než při pravidelných kontrolách
chrupu. Spojovala nás totiž společná
vášeň pro zkoumání brouků.
Bohužel již nespojuje. Standa těsně
po svých šedesátých narozeninách
(27. prosince 2008) zemřel na
Silvestra po krátké zákeřné nemoci.
Se Standou jsem se seznámil koncem sedmdesátých let minulého století.
V roce 1979 jsme se společně s dalšími litvínovskými kolegy zúčastnili sběratelské expedice do několika středoasijských republik tehdejšího Sovětského svazu a patrně zde se jeho dřívější
zájem o entomologii přerodil ve vášeň,
která ho pak ovládala až do konce jeho
dnů. Podnícen přítelem Jirkou Voříškem
se brzy specializoval na atraktivní čeleď
tesaříkovitých. Měl období, kdy se zabýval intenzivněji i jinými brouky (např.
velkými střevlíky), ale nakonec se zase
Tohoto brouka z čeledi tesaříkovitých
popsal MUDr. Stanislav Kadlec z Iránu:
Purpuricenus sasanus Kadlec, 2006.
(Fotografie: Petr Kabátek)

MUDr. Stanislav Kadlec
v Jemenu v roce 2005.
(Fotografie: David Král)

vrátil k tesaříkům. V rámci čeledi Cerambycidae (tesaříkovití) pak preferoval
obtížný tribus Dorcadionini.
Na své cesty za brouky, ať již na Kavkaz, na Dálný Východ, na Balkán nebo
do zemí severní Afriky a Blízkého Východu, se vždy velice těšil a jakákoliv
fyzická náročnost, případně politická
nestabilita navštívené země, ho od takové cesty nemohly odradit. V posledních
letech se intenzivně věnoval zejména
průzkumu entomofauny Turecka a Íránu, dvakrát navštívil i Jemen. Řada přátel
a kolegů, mne nevyjímaje, se mohla po
jeho návratu přesvědčit, jakým byl výborným sběratelem. Svou činnost v terénu totiž nezaměřoval pouze na sběr
svých tesaříků, ale sbíral v širokém záběru téměř všechny čeledi brouků. Nasbíraný materiál pak nezištně předával přátelům a kolegům ke zpracování a obohacení jejich sbírek. Vzhledem
k entomologicky atraktivním zemím,
které Standa navštěvoval, byl takový materiál vždy vítaný. O svých cestách dokázal hodiny a hodiny zaníceně vykládat, stejně jako dokázal diskutovat o odborných entomologických otázkách.
Tak jsme ho znali já a kamarád Pavel Tyrner z posezení u kafe, ke kterým
jsme se téměř pravidelně každé nedělní
dopoledne po dlouhá léta scházeli. Tak
ho jistě znali i účastníci všemožných setkání entomologů, na kterých většinou

v kuloárech a v oblacích cigaretového dýmu vyprávěl, diskutoval, předával
zkušenosti a vyměňoval materiál.
Standa odešel v čase, kdy teprve pln
znalostí a zkušeností mohl a chtěl zhodnotit nasbíraný materiál, kdy teprve nabíral dech ke zveřejnění svých poznatků. Jeho bibliografie proto není obsáhlá a týká se zejména popisů nových taxonů. Jeho hlavním projektem, který
zůstal nedokončený, byla „velká“ práce o fauně tesaříků Íránu na podkladě
materiálu z řady expedic. Bohužel tuto
práci již budou muset dokončit jeho kolegové, se kterými za brouky jezdil, naposledy v roce 2008 do Jordánska.
Z jeho sběrů byly popsány např. dvě
zobonosky z Turecka. S jeho jménem je
spojena řada dalších pro vědu nových
taxonů z různých broučích čeledí, např.
Eodorcadion kadleci Danilevsky, 2007,
Bubastoides kadleci Bílý, 2008 (Buprestidae), Ischnodes kadleci Mertlík, 2005
(Elateridae), Malthinus stanislavi Švihla,
2004 (Cantharidae), ale dokonce i Iurus
kadleci Kovařík, Fet, Soleglad & Yagmur,
2010 z řádu Scorpiones (Štíři).
Jeho vědecky cennou sbírku o rozsahu zhruba 55 000 exemplářů darovali
pozůstalí Národnímu muzeu v Praze,
kde je uložena v depozitářích entomologického oddělení v Kunraticích.
Ing. Karel Schön
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právní poradna

ekonomická poradna

Odpovídá
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá
Ing. Alena Řeháková

Je nutné, abych byla profesně
pojištěna i poté, co jsem ukončila
praxi a odešla do důchodu? Obrátil
se na mne pacient s nárokem na
náhradu škody. Když jsem tento
nárok uplatnila u pojišťovny, u které
jsem byla profesně pojištěna v době,
kdy jsem ještě provozovala ordinaci,
sdělili mi, že mám smůlu, protože už
jsem pojištění ukončila.
Pojišťovny, které nabízejí tzv. profesní pojištění, zpravidla vycházejí z principu, podle kterého je nutné, aby pojištění trvalo nejen v době, kdy pacient
utrpěl škodu, ale i v době, kdy tato škoda byla uplatněna jako pojistná událost.
Proto pojišťovny zpravidla nabízejí nějakou formu pojištění, které je určeno
pro poskytovatele zdravotních služeb,
kteří ukončili svoji činnost např. z důvodu odchodu do důchodu. Pojistné
bývá u těchto typů pojištění významně
nižší v porovnání s běžným profesním
pojištěním.
V konkrétním případě je třeba vždy
vycházet z konkrétní pojistné smlouvy
a z konkrétních pojistných podmínek.
Lze doporučit, aby si každý poskytovatel, který ukončuje svoji činnost, zjistil, zda mu jeho profesní pojištění kryje i pojistné události, které sice mají
svůj základ ještě v době trvání profesního pojištění, ale byly nahlášeny až

Jsou v roce 2016 změny ve výši
minimálních záloh na zdravotní
a sociální pojištění osob samostatně
výdělečně činných?

po skončení činnosti poskytovatele. Pokud ne (a bude to spíše pravidlem), lze
doporučit sjednání odpovídajícího tzv.
udržovacího pojištění.
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

Ano, jako každý rok, tak i v roce 2016
dochází ke změnám u minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob
samostatně výdělečně činných. Ti, kteří
mají tzv. hlavní činnost, budou u sociálního pojištění platit minimální zálohu ve
výši 1972 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné podnikající v rámci vedlejší
činnosti budou platit minimální zálohu
ve výši 789 Kč. Nová výše záloh se platí
až po podání Přehledu za rok 2015.
U zdravotního pojištění se minimální
záloha zvedla na částku 1823 Kč. Nová výše minimální zálohy se uplatí už
od ledna 2016. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná platila v roce 2015
částku menší než 1823 Kč, je nutné zálohu zvednout na tuto částku.

ekonomická poradna
pro členy ČSK

Dotazy v rámci bezplatné poradny
(ekonomika a účetnictví)
přijímá každé pondělí
v 16.00 – 18.00 hod.
Ing. Alena Řeháková
na tel.: 222 592 419 nebo osobně
na adrese Jeseniova 81, Praha 3

skupinové profesní pojištění
Připomínáme, že od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová
pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní
úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti
pojistného krytí.
zzK přechodu na tuto rámcovou smlouvu uzavřenou mezi
Českou stomatologickou komorou a Kooperativou pojišťovnou,
a. s., je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku
nepodá, je i nadále pojištěn podle staré (předcházející) rámcové
smlouvy 8601750250.
zzZnění rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete
na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní
praxe, link Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění profesní
odpovědnosti).
zzPodepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete
na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK
(Slavojova 22, 128 00 Praha 2). Poté vám budou zaslány
informace o úhradě.
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Úhrada pojistného na rok 2016
a) Máte datum vzniku pojištění v lednu? Úhradu
pojistné částky proveďte do 31. ledna.
b) Máte datum vzniku pojištění v jiném měsíci?
Úhradu proveďte nejpozději do prvního dne
kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:
převodem na č. ú. 3655040277/0100,
VS – identifikační kód člena nebo rodné číslo,
KS – 3558.
Agendu profesního pojištění u Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, vede:
Libuše Císařová
Úřední hodiny: úterý a středa (9.00–13.00 hod.)
tel.: 234 709 629
e-mail: profesnipojisteni@dent.cz

fotoúsměv
Zlomený skelet a můstek opravíme
technickým laserem v rámci kódů VZP
I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté korunky.
Opravy skeletů 82341 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 Kč.
ZNZ DENT, s. r. o., Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice
tel.: 283 981 302, 603 491 090, znzdent@post.cz
ukázky na www.znzdent.cz

Až někdy zavítáte do Havany, hlavního města Kuby, nenechte si ujít návštěvu
lékárny Farmacia Droguería Johnson.
Založil ji již v r. 1886 kubánský doktor
farmacie a profesor havanské univerzity
se „stomatologickým“ jménem Manuel
Serafín Johnson Larralde (1860 – 1922,
byť bez rodové souvislosti s firmou
Johnson & Johnson založenou v USA
v r. 1886 R. W. Johnsonem).
Lékárna byla kolem r. 2000 rekonstruována a od r. 2012 slouží zároveň ja-

ko farmaceutické muzeum. Okouzlí vás
krásným dobovým interiérem, v němž
se kontrastně vyjímají například moderní pomůcky pro ústní hygienu. Lékárnu najdete ve staré části města (Habana
Vieja, calle Obispo No. 260).
Iva Žáková
Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

Stomatolog – Dánsko
Pracovní pozice v Dánsku
pro zkušené stomatology.

www.medicinskypersonal.sk

Zubní laboratoř DENTIKA

připravujeme

Dva celoroční seriály pro LKS 2016

Zirkonová korunka (mezičlen)
metodou CAD/CAM

za 2.300 Kč (1.950 Kč)
Celokeramická korunka

za 2.200 Kč
Malé ilustrované repetitorium (MIR)
se od roku 1994 stalo již tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. V posledních pěti letech byl seriál každý rok
věnován konkrétní oblasti stomatologie.
V r. 2016 bude MIR polytematické, ale
všechny testy budou zajímavou ukázkou
toho, jak úspěšně napravit neúspěch.

Druhý celoroční seriál na téma Interdisciplinární spolupráce u složitých
kazuistik, který připravuje autorský kolektiv pod vedením MUDr. Ivo Marka,
Ph.D., ukáže na konkrétních případech
společný postup PZL, ortodontisty, chirurga, implantologa, protetika apod.
a výsledky jejich práce.

Dentika, s. r. o.
zubní laboratoř
zaměřená na
Žitomírská 26, Praha
keramiku
tel.: 777 84 85 84
dentika@dentika.cz
www.dentika.cz
Doprava po celé České republice

TRH ORDINACÍ
Commercial Solutions s.r.o.
Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:
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

www.trhordinaci.cz
Commercial Solutions s.r.o., Žitavského 496,

Praha – Zbraslav, gsm:
724 586 766,
LKS 12/2015
S+420
127

KONTAKTUJTE

e-mail: krabec@trhordinaci.cz

fotoalbum

Ze sněmu ČSK
přímo na koncert
Reportáž z listopadového 64. jednání sněmu ČSK
by nebyla úplná bez obvyklé obrazové tečky. Jejím
prostřednictvím se tentokrát podíváme nejen do kuloárů
v hotelu Primavera, ale také do plzeňského klubu Buena
Vista na koncert „doktorské“ skupiny Parolet.

Blahopřání sněmu
k životnímu jubileu
patřilo MUDr. Jiřímu
Procházkovi z OSK
Plzeň (vlevo). Prvním
z gratulantů byl prezident
ČSK MUDr. Pavel Chrz.

Snímek vlevo: Předseda čestné rady ČSK MUDr. Libor Liberda si odvezl – stejně jako mnozí ostatní – ze sněmu dárek od MUDr. Vratislava
Čermáka z OSK Jičín, který vydal kalendář na r. 2016 s vlastními fotografiemi z cest po Africe. Snímek uprostřed: K velké novele ŘCVZL si je
stále co povídat, jak je patrné ze zaujatého rozhovoru vedoucí Vzdělávacího střediska ČSK Ing. Hany Štěpánkové a člena představenstva ČSK
MUDr. Faeze Al Haboubiho. Snímek vpravo: Sněm jako vždy doprovázela výstava firem a společností.
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PAROLET „30“. Tak nazvala legendární studentská
a nyní doktorská skupina Parolet svůj koncert věnovaný
30. výročí svého založení. Večer v sobotu 7. 11. se
v klubu Buena Vista sešly desítky fanoušků, mezi nimi
i několik členů sněmu ČSK. Kapela totiž naznačila, že
je to jejich úplně poslední koncert. Ale popravdě, nikdo
jim to moc nevěří... A kdo to na pódiu pořádně rozjel?
Zpěváka Karla Malého (vlevo, mj. také basista v Abba
Star Revival) svým hutným hlasem podpořil host večera
Petr „Balda“ Novotný (specialista onkolog). Silnou
kytarovou sekci tvořili (zleva) zubní lékaři Zdeněk Socha
a Jan Říčař a internista Tomáš „Štofi“ Krystl. Na dolním
snímku jsou gastroenterolog Jiří Štuksa (klávesy), zubní
lékař Rudolf Jakl (bicí), zpěvačky Hana Kosmáková
(zdravotní sestra) a Jana Šulcová (učitelka MŠ a ZŠ, dříve
také zdravotní sestra). Ve chvíli fotografování u nástroje
zrovna chyběl zubní lékař Jiří Škrdlant (saxofon). A kdo
to rozjel pod pódiem? Zkuste se podívat zblízka, třeba
mezi tanečníky poznáte své známé nebo dokonce sebe...
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Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2015

390 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů
a tvrdých zubních tkání

350 Kč

Magistraliter receptura
ve stomatologii

Vlasta Merglová,
Romana Ivančaková

Rukověť zubního lékaře –
temporomandibulární
poruchy v praxi

Zbyněk Sklenář,
Vladimír Ščigel

d
uz o p r
e n od
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Jiří Zemen

po

Ak t uální nAbídk A

310 Kč

650 Kč

250 Kč

Ortodontický atlas

100 Kč

Zubní kaz a jeho prevence
v časném dětském věku

Magdalena Koťová

Kouření a dutina ústní
Radovan Slezák, Aleš Ryška

Již v y prodané t i t uly

Vlasta Merglová,
Romana Ivančaková

Repetitorium
klinické
farmakologie
pro praxi
zubního lékaře
Vladimír Ščigel

Neodkladné
stavy v ordinaci
zubního lékaře

Malé
ilustrované
repetitorium

Vladivoj Tuzar,
Martin Štěpán,
Stanislav Machart

Radovan Slezák
a kol.

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

Radiační ochrana
při zubních
radiodiagnostických
vyšetřeních
Otto Kodl a kol.

Repetitorium klinické
farmakologie pro praxi
zubního lékaře

Rukověť zubního lékaře
– pacient se zdravotním
rizikem

Doplněné a rozšířené vydání
Vladimír Ščigel

Robert Houba, Jiří Zemen,
Věra Bartáková

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

Kde a jak knihy koupíte:
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.

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

Partner č. 1 v zubní implantologii

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM?

NEJSEM
SPOKOJEN

Z

ZAČÍNÁM

STOP

NECHCI UŽ
PLATIT TOLIK

DENTIS OneQ

PROČ?
•
•
•
•

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

MEZIROČNÍ RŮST DENTISU TENTOKRÁT O 30 % za ROK 2013/2014.
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Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 724 873 750, info@dentis-implant.com
www.facebook.com/dentis.implantaty | www.dentis–implant.com

