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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
13. 5. 2016

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech, 
včetně materiálů pro 65. jednání 
sněmu ČSK, a zprávy o činnosti 
orgánů ČSK. 
Podrobné informace určené 
výhradně členům ČSK jsou 
zveřejněny na www. dent.cz 
v chráněném odkazu Jednání 
představenstva.
Na základě květnového zasedání 
jsme ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, 
Ph.D., zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

●● Dohodovací řízení (Dř) pro rok 
2017. Zubohrad bude při jednáních 
DŘ postupovat podle doporučení 
prodiskutovaného a schváleného na 
65. jednání sněmu ČSK (viz str. 126, 
usnesení sněmu).
●● Jednání ČSK. 
 ● Schůzka s premiérem. Dne 4. 5. 

se zúčastnili dr. P. Chrz a PharmDr. 
L. Chudoba jednání s předsedou vlády 
ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou za 
účasti ministra zdravotnictví, které bylo 
reakcí na dopis s žádostí o setkání. 
Hlavním tématem bylo podfinancování 
ambulantního sektoru a jednostranné 
podporování nemocniční lůžkové 

péče. Dr. P. Chrz upozornil také na 
působnost SÚKLu a tvorbu právních 
předpisů.

 ● Financování výuky zubního lékařství. 
Dne 4. 5. jednali dr. P. Chrz a dr. 
R. Houba na MŠMT s náměstkyní 
pro řízení ekonomické sekce RNDr. 
Z. Matuškovou o financování výuky 
zubního lékařství. Předložen byl 
materiál o nákladech na výuku jednoho 
studenta zubního lékařství vypracovaný 
doc. R. Foltánem. Náměstkyně MŠMT 
přislíbila, že se bude problematikou 
a navýšením financí na výuku zubního 
lékařství zabývat.

 ● Koalice soukromých lékařů (KSL). 
Dne 12. 4. jednali zástupci KSL 
s ministrem zdravotnictví na téma 
podfinancování ambulantního sektoru. 
Následné jednání KSL se konalo 
dne 3. 5. za účasti Mgr. et Mgr. 
A. Vojtěcha, poradce ministra financí 
pro zdravotnictví. O účast na jednání 
požádal také MUDr. Milan Kubek, 
prezident ČLK, který se však bez 
jakékoli omluvy nedostavil.

 ● Používání amalgámu. Dne 13. 4. 
jednal dr. P. Chrz na MŽP s Mgr. 
M. Vytopilovou, Ph.D., o nařízení 
Rady EU k používání rtuti (plánovaný 
zákaz používání nedózovaného 
amalgámu). Další jednání v Evropské 
komisi je stanoveno na 27. 5.

 ● Kontroly SÚKL. Dne 20. 4. 
jednali dr. P. Chrz, dr. R. Houba, 
dr. F. Al Haboubi a Mgr. J. Slavík ve 
Státním ústavu pro kontrolu léčiv 
s Mgr. I. Storovou o kontrolách 
zdravotnických prostředků. Ze strany 
SÚKL byl projeven zájem o řešení 
včetně nabídky pořádání školení. 
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informoval dr. R. Klail, 
o činnosti čestné rady dr. L. Liberda. 
●● Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

připravil přehled o činnostech, 
zprávách a dotaznících ze CED a FDI, 
celkem bylo zpracováno 26 zpráv 
a materiálů ze zahraničí.

OTáZKy A ODPOVěDI 
PRO ZUBNí LéKAře

Na základě požadavku 
zubních lékařů a rozhodnutí 
představenstva ČSK je na 
www. dent.cz (Aktuální 
informace z 20. 4. 2016) 
zveřejněn podrobný materiál 
– návrhy odpovědí na často 
kladené dotazy pacientů. 

Tematické okruhy se týkají cen 
stomatologické péče hrazené 
a nehrazené pojišťovnou, 
nedostatku zubních lékařů, 
odmítnutí pacienta zubním 
lékařem, příjmů a nákladů 
stomatologických ordinací.

MOŽNOST ZVeřeJNIT NA weBU ČSK INFORMACI 
O ReGISTRACI NOVýCH PACIeNTů 

Připomínáme zubním lékařům možnost využít jednu ze služeb komplexního 
servisu, který svým členům ČSK zdarma poskytuje.

Nabízíme možnost zveřejnit ve veřejné části webových stránek ČSK 
informace o tom, že vaše zdravotnické zařízení registruje nové pacienty 
a s jakými zdravotními pojišťovnami máte uzavřenu smlouvu.

Zájemci o tuto službu vyplní formulář „Oznámení o registraci nových 
pacientů“, který naleznou na www.dent.cz (sekce Pro členy – Registrace 
nových pacientů – Zveřejnění informací na www.dent.cz – Formulář) 
a zašlou jej do Kanceláře ČSK (e-mailem na: seznamclenu@dent.cz nebo 
poštou na adresu ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2).

Pokud již nabídka není aktuální, je možné ji kdykoliv zrušit, a to buď 
telefonicky na čísle +420 234 709 634, nebo písemně (e-mailem, poštou – 
viz výše). Opravu v seznamu provede Kancelář ČSK do druhého dne.

Z důvodu ochrany údajů je nezbytné, aby zaměstnanec Kanceláře ČSK ověřil 
v případě pochybností správnost informací a žadatele.

Kancelář ČSK

SKUPINOVé PROFeSNí 
POJIŠTěNí 
Agendu profesního pojištění 
u Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group, vedou:

 ●  Libuše Císařová  
út, st: 9.00–13.00 hod. 
tel.: 234 709 629

 ●  Ing. Jolana Kunrtová 
po, čt: 13.00-16.00 hod. 
tel.: 234 709 630

společný e-mail: 
profesnipojisteni@dent.cz
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NOVý řáD CeLOŽIVOTNíHO VZDěLáVáNí
Na 65. jednání sněmu ČSK byla 
schválena novela organizačního řádu 
Komory, spočívající v přijetí nového řádu 
celoživotního vzdělávání (dále jen řCV). 
Novela nabývá účinnost dne 1. 1. 2017. 

DůVODy PRO VeLKOU NOVeLU
Tato tzv. velká novela vzdělávacího 

řádu byla jedním z hlavních úkolů 
představenstva ČSK v tomto funkčním 
období 2013 – 2017, neboť stávající 
řád, který byl přijat v roce 2009, byl 
několikrát novelizován a postupně 
přestal vyhovovat potřebám praxe. 
Záměrem bylo vytvořit takový předpis, 
který by byl přehledný, vstřícný ke všem 
generacím i profesním kategoriím – ať 
už jde o privátní zubní lékaře, jejich 
zaměstnance či o klinické pracovníky. 
Zároveň který by byl nadčasový a pružný 
k novým potřebám a možnostem, tj. 
strukturován tak, aby dovolil operativní 
dílčí změny bez nutnosti pokaždé 
novelizovat řád jako celek.

CíLe NOVeLy
1. Zkvalitnit systém celoživotního 

vzdělávání Komory. Novela je jedním 
z řady opatření, která mají přispět 
k celkovému zkvalitnění vzdělávacího 
systému Komory a tím i k jeho 
konkurenceschopnosti. 

2. Zdůraznit vzdělávání jako 
základní princip řCV. Novela v souladu 
s usnesením sněmu Komory vychází 
z toho, že základním účelem vzdělávacího 
systému Komory je poskytování vzdělávání, 
nikoliv sbírání kreditů či získávání 
osvědčení. 

3. Umožnit zařazení nových 
vzdělávacích programů do systému. Jde 
o to, aby Komora mohla operativně nabízet 
takové ucelené vzdělávací produkty, 
po kterých bude mezi zubními lékaři 
poptávka.

STRUKTURA NOVeLy
●● Vlastní řád celoživotního vzdělávání. 

Je procesní normou, která definuje pojmy. 
Má obecný, nadčasový charakter.
●● Příloha č. 1 – kreditní systém. 

Stanovuje konkrétní formy 
celoživotního vzdělávání, za jejichž 
absolvování lze získat kredity, včetně 
nových forem, způsob jejich vykázání 
a hodnotu (počet kreditů). Oproti 
stávajícímu řádu obsahuje řadu 
upřesnění a zpřehlednění textu. 
●● Vzdělávací programy. Konkrétní 

a přehledný popis jednotlivých 
vzdělávacích programů: charakteristika 
programu, komu je určen, obsah 
programu, jak ho úspěšně absolvovat, 
struktura a délka programu, platnost 
osvědčení, jak splnit podmínky daného 
programu i jiným způsobem (dříve tzv. 
výjimky). Tedy na jednom místě vše 
podstatné pro absolvování konkrétního 
programu.
Vzdělávací programy jsou věcně 
a terminologicky nově členěny na:

 ● Průběžné (praktické zubní lékařství, 
stomatochirurgie, parodontologie, 
pedostomatologie):

a) vstupní vzdělávací programy (určené 
pro zubní lékaře, kteří odpovídající 
průběžný vzdělávací program dosud 
neabsolvovali), 

b) navazující vzdělávací programy 
(určené pro absolventy vstupního 
vzdělávacího programu).

U vstupních vzdělávacích programů 
dojde v porovnání s dosavadní základní 
odbornou přípravou k úpravě náplně 
vzdělávání. Navazující vzdělávací 
programy pak budou (stejně jako dosud 
vzdělávací cykly pro získání druhého 
a dalších osvědčení) založeny na kreditním 
systému. 

 ● Jednorázové. Jde o nový institut, 
který umožní podle potřeby a poptávky 
nabídnout zubním lékařům ucelený 
vzdělávací produkt, který bude 
svým zaměřením přesahovat běžnou 
vzdělávací akci.

HLAVNí ZMěNy V KOSTCe
Kromě nové struktury, terminologických 

a textových úprav přináší nový ŘCV 
několik významných věcných změn. 
K nejdůležitějším novinkám patří:

1. Profesní zkouška je povinná ve všech 
vstupních vzdělávacích programech, tj. 
nejen ve vstupním programu praktické 
zubní lékařství jako dosud, ale nově 
i ve stomatochirurgii, parodontologii 
a pedostomatologii. (Navazující vzdělávací 
programy profesní zkoušku či jinou formu 
povinného testování neobsahují.)

2. Profesní zkouška je rozšířena 
o písemný znalostní test, jehož úspěšné 
absolvování je podmínkou konání ústní 
části profesní zkoušky (týká se opět všech 
vstupních vzdělávacích programů). Po 
úspěšném složení profesní zkoušky je 
automaticky vydáno osvědčení (tj. bez 
další žádosti).

3. Profesní zkoušku lze opakovat 
nejvýše dvakrát. Pokud člen Komory 
úspěšně absolvuje znalostní test a neuspěje 
u ústní části, bude v rámci opakované 
profesní zkoušky opakovat jen ústní část.

4. Spolupráce s konzultantem není 
povinná ve vstupním vzdělávacím 
programu praktické zubní lékařství. 
U ostatních vstupních vzdělávacích 
programů povinná zůstává. 

5. Vstupní vzdělávací program praktické 
zubní lékařství trvá standardně 3 roky. 
Stejnou dobu má i platnost příslušného 
osvědčení.

6. Absolvent vstupního i navazujícího 
vzdělávacího programu ve 
stomatochirurgii, parodontologii 
a pedostomatologii získává osvědčení 
s platností na 5 let. Držitelé těchto 
osvědčení automaticky získávají 
i osvědčení v praktickém zubním lékařství, 
a to rovněž s platností na 5 let.

7. Kreditní systém obsahuje nové 
formy vzdělávání (např. výkon funkce 
konzultanta, doktorské studium, přednášky 
v rámci pregraduální výuky, vedení 
stáží u akreditovaného poskytovatele, 
dobrovolné testy). Příloha č. 1 ŘCV přesně 
stanoví, kolik kreditů lze za konkrétní 
formy vzdělávání a odborné činnosti 
získat.

JAK POSTUPOVAT, JSeM-LI JIŽ 
ZAřAZeN DO ZáKLADNí NeBO 
ROZŠířeNé ODBORNé PříPRAVy

Obecně lze shrnout, že člen 
Komory, který je v současnosti zařazen 
do základní odborné přípravy nebo 
rozšířené odborné přípravy, může 
dokončit tuto přípravu a získat příslušné 
osvědčení dle stávajících podmínek. 
Přitom však platí:

1. Člen Komory, který byl zařazen 
do základní odborné přípravy v letech 
2013 – 2016, tuto přípravu dokončí 
a profesní zkoušku bude skládat podle 
dosavadních předpisů. Není třeba činit 
žádné evidenční či jiné kroky, v základní 
odborné přípravě lze pokračovat plynule 
bez jakýchkoliv změn. Základní odbornou 
přípravu však je nutné dokončit a žádost 
o vykonání profesní zkoušky podat 
nejpozději do 31. prosince 2018.

2. Člen Komory, který byl zařazen do 
základní odborné přípravy před rokem 
2013, má 3 možnosti, jak postupovat:

a) dokončit základní odbornou 
přípravu a přihlásit se k profesní 
zkoušce do 31. prosince 2016. Základní 
odborná příprava a profesní zkouška 
se v takovém případě řídí dosavadními 
předpisy.

b) oznámit Kanceláři ČSK do 
31. prosince 2016, že má zájem 
v základní odborné přípravě pokračovat. 
Pokud takové oznámení člen ČSK učiní, 
bude moci základní odbornou přípravu 
dokončit a přihlásit se k profesní zkoušce 
podle dosavadních předpisů až do 
31. prosince 2018. Pokud ale člen ČSK 
takové oznámení Kanceláři ČSK neučiní, 
bude to znamenat, že od základní 
odborné přípravy upustil. Postup, jak 
oznámení Kanceláři ČSK učinit, bude 
zveřejněn na www.dent.cz.

c) upustit od absolvování základní 
odborné přípravy (např. tak, že Kanceláři 
ČSK nepodá včas oznámení uvedené 
v písmenu b) a přihlásit se do vstupního 
vzdělávacího programu v praktickém 
zubním lékařství podle nových předpisů. 
Takový postup znamená, že člen ČSK 
bude muset absolvovat celý vstupní 
vzdělávací program v praktickém zubním 
lékařství (vzdělávací akce absolvované 
v základní odborné přípravě si nebude 
moci započítat) a složit profesní zkoušku 
podle nových předpisů (tedy včetně 
písemného znalostního testu). 
Datum svého zařazení do základní 
odborné přípravy si může člen Komory 
ověřit na www.dent.cz v odkazu Osobní 
list člena.

3. Člen Komory, který je v současnosti 
zařazen do rozšířené odborné přípravy 
(stomatochirurgie, parodontologie, 
pedostomatologie), tuto přípravu 
dokončí podle dosavadních právních 
předpisů. Znamená to, že nemusí 
činit žádné oznámení ani jiný úkon 
a že nebude povinen skládat profesní 
zkoušku. 
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ZPRáVA NáVRHOVé KOMISe O USNeSeNíCH PřIJATýCH 
NA 65. JeDNáNí SNěMU ČSK (OLOMOUC, 14.–15. 5. 2016)
●● Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění 

předloženém představenstvem ČSK. 
USN/2016/05/001: Přítomno: 76; Pro – 73; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2015 

přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK. 
USN/2016/05/002: Přítomno: 81; Pro – 77; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za 

období od 1. 1. 2016 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, 
prezidentem ČSK. 
USN/2016/05/003: Přítomno: 81; Pro – 75; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm prohlašuje 65. jednání sněmu – II. blok – za 

neveřejné. 
USN/2016/05/004: Přítomno: 81; Pro – 64; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm souhlasí s účastí Mgr. Jana Řezáče, Bc. Silvie 

Ďuríkové a Martina Jinocha na II. bloku 65. jednání sněmu 
ČSK. 
USN/2016/05/005: Přítomno: 81; Pro – 66; Proti – 2. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za 

rok 2015 a 2016, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. 
Michaelou Kraus Kozumplíkovou. 
USN/2016/05/006: Přítomno: 81; Pro – 72 ; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2015 

a 2016, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liborem 
Liberdou. 
USN/2016/05/007: Přítomno: 81; Pro – 71; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za 

rok 2015 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Milanem 
Řezáčem. 
USN/2016/05/008: Přítomno: 81; Pro – 70; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska 

služeb, s. r. o., přednesenou MUDr. Jiřím Jandlem. 
USN/2016/05/009: Přítomno: 81; Pro – 65; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje komplexní pozměňovací návrh 

představenstva ČSK k návrhu řádu, kterým se mění řád České 
stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád. 
USN/2016/05/010: Přítomno: 78; Pro – 74; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje řád České stomatologické komory 

č. 1/2016 ze dne 15. 5. 2016, kterým se mění řád České 
stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád. Řád je 
přílohou č. 1 zprávy. 
USN/2016/05/011: Přítomno: 78; Pro – 74; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje místo konání 67. jednání sněmu 

ČSK v Mikulově, v hotelu Galant. 
USN/2016/05/012: Přítomno: 78; Pro – 43; Proti – 20. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při vyjednávání 

o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění pro rok 2017 usilovat o dohodu se zdravotními 
pojišťovnami při maximální podpoře prevence (navýšení 
ceny u kódů 00901 a 00946) a nepřistoupit na dohodu 

v případě návrhu na navýšení cen výplní ze strany 
zdravotních pojišťoven. 
USN/2015/05/013: Přítomno: 79; Pro – 65; Proti – 1. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů 

OSK na rok 2016 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty 
a o jejich schválení bude hlasováno dohromady. 
USN/2016/05/014: Přítomno: 79; Pro – 72; Proti – 1. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2016, 

které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly 
usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK 
na jednání. 
Návrhy rozpočtu předložili za: OSK Brno-město MUDr. 
Peřina, OSK Břeclav MUDr. Trojanová, OSK Hradec Králové 
MUDr. Hrubecký, OSK Karlovy Vary MUDr. Socha, OSK 
Litomyšl MUDr. Adamec,  OSK Oloumouc MUDr. Bistrý, 
OSK Pardubice MUDr. Prokopec, OSK Plzeň MUDr. Vlnař, 
OSK Poděbrady MUDr. Liška, OSK Praha 1 MUDr. Bálková, 
OSK Praha 3 MUDr. Zmrhalová, OSK Praha 4 MUDr. 
Konopka, OSK Praha 5 MUDr. Kovář, OSK Praha 6 MUDr. 
Jelínek, OSK Praha 8 MUDr. Černý, OSK Praha 10 MDDr. 
Res, OSK Prostějov MUDr. Kotrys, OSK Ústí nad Labem 
MUDr. Šoltész, OSK Zlín MUDr. Drbal. 
USN/2016/05/015: Přítomno: 79; Pro – 77; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm potvrzuje rozhodnutí představenstva Komory 

ze dne 11. září 2015, jímž byla zamítnuta žádost žadatele 
o vydání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař 
stomatochirurg. 
USN/2016/05/016: Přítomno: 79; Pro – 65; Proti – 3. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje, aby znění ŘCVZL bylo členům 

ČSK distribuováno v písemné podobě přílohou časopisu LKS. 
USN/2016/05/017: Přítomno: 79; Pro – 25; Proti – 43. 
Návrh nebyl přijat.

VýZVA PRO LeKTORy weBINářů
Mnozí z členů ČSK si oblíbili a pravidelně navštěvují 
on-line diskuse – webináře, které jsou s lektory vedeny 
formou videorozhovoru. Máme zájem na tom, aby 
přednášky byly stále zajímavé a témata pestrá, a proto 
bychom rádi rozšířili okruh lektorů. Obracíme se tedy 
na vás s výzvou. 

Zařaďte se mezi lektory webinářů a podělte se s kolegy 
o své vědomosti a případy z praxe. 

Obliba webinářů svědčí o tom, že získávání 
teoretických znalostí a návody na řešení konkrétních 
situací je to, co jejich návštěvníky zajímá. Pomůžeme 
vám s technickou stránkou videopřenosu a vedení 
webinářů honorujeme.
Přehled webinářů, u nichž lektoři souhlasili 
s pořízením záznamu, je zveřejněn na webových 
stránkách ČSK (také viz LKS 3/2016, str. 56). 

Kontakt: Mgr. Zina Sladkovská
e-mail: sladkovska@dent.cz  
tel.: +420 234 709 631, +420 604 607 495
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PARTNER
Podpora života se zubní náhradou

Corega antibakteriální tablety a fixační krémy jsou zdravotnické prostředky. 
V případě otázek kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.,  
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111
Další informace o produktech naleznete na adrese www.corega.cz

Nová služba GSK pro dentální odborníky 
Pomáháme podpořit Vaše pacienty se zubní náhradou 
- od rozhodnutí pro snímatelnou zubní náhradu po vše 
ostatní, co tato cesta obnáší ...

CHCSK/CHPLD/0021/16Corega® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GSK.

Pro další informace kontaktujte  
svého GSK reprezentanta.

Cílem práce stomatologa je  
dobře padnoucí zubní náhrada … 
… Měníte tím životy Vašich pacientů  
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reportáž

Z 65. JeDNáNí SNěMU ČSK

Prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz (vpravo) ve svých 
vystoupeních podal přehled práce, kterou Komora odvedla 
v zájmu svých členů. Vlevo je člen představenstva ČSK 
MUDr. Jaroslav Vostrejž. 

Hosty sněmu byli MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek 
generálního ředitele pro zdravotní péči VZP ČR (vlevo), 
a Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR.

K zásadním tématům jednání patřil návrh nového řádu 
celoživotního vzdělávání, který v neděli sněm schválil. Na tvorbě 
novely se aktivně podíleli viceprezident ČSK MUDr. Robert 
Houba, Ph.D. (vlevo), a člen legislativního výboru MUDr. Jan 
Černý (vpravo).

Sněm ČSK zasedal 14. – 15. května 2016 
v Olomouci. Pracovní program jarního 
rokování byl standardně věnován hodnocení 
uplynulého roku 2015 z hlediska činnosti 
a hospodaření Komory a rekapitulaci událostí od 
počátku letošního roku. Schválen byl nový řád 
celoživotního vzdělávání (řCV).

NOVý řáD CeLOŽIVOTNíHO 
VZDěLáVáNí 

Zevrubná novela stávajícího vzděláva-
cího řádu byla jedním z hlavních úkolů 
Komory v tomto funkčním období. Ná-
vrh novely zpracovávala skupina před-
stavenstva ČSK ve složení MUDr. Faez 
Al Haboubi, MUDr. Richard Benko, 
MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jiří 
Škrdlant a MUDr. Jan Šváb, ve spoluprá-
ci s právním poradcem Mgr. Jiřím Sla-
víkem. Zásadními připomínkami ke ko-
nečné podobě řádu přispěl také MUDr. 
Jan Černý, člen legislativního výboru. 
Návrh byl průběžně ve fázích přípravy 
široce připomínkován a diskutován na 
jednáních představenstva a sněmu ČSK.

Finální návrh novely vzdělávacího 
řádu sněmu prezentovali MUDr. Faez 
Al Haboubi, MUDr. Robert Houba, 
Ph.D., a Mgr. Jiří Slavík. Tvorba nove-
ly vycházela z důkladné analýzy cho-
du Vzdělávacího střediska ČSK, náplně 
kursů a vzdělávacích akcí. Návrh nové-
ho ŘCV byl na 65. jednání sněmu ČSK 
schválen (viz str. 126, usnesení sněmu). 

Nový řCV je zveřejněn na strán-
kách www.dent.cz. Důležité informace 

k novele jsou uvedeny v tomto LKS na 
str. 125, věnujte jim prosím pozornost. 

O CeNáCH  
STOMATOLOGICKé PéČe 

Hosty dopoledního sobotního progra-
mu sněmu ČSK byli zástupci zdravotních 
pojišťoven MUDr. JUDr. Petr Honěk, 
náměstek generálního ředitele pro zdra-
votní péči VZP ČR, a Ing. Ladislav Fried-
rich, CSc., prezident Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR. Ve svých vystoupeních 
hovořili o aktuální situaci ve zdravotnic-
tví a ve zdravotních pojišťovnách a pře-
devším o cenových jednáních na r. 2017 
(dohodovací řízení). V současnosti zdra-
votní pojišťovny přesně nevědí, jaké bu-
dou jejich finanční možnosti. Ovlivní to 
dvě otázky, které se nyní řeší: jak vzros-
tou platby za státní pojištěnce a jak po-
rostou platy v nemocnicích. Vývoj ve 
zdravotnictví je také významně ovlivňo-
ván stárnutím populace a s tím souvisejí-
cím zvyšováním objemu zdravotní péče 
a zaváděním nových léčebných postu-
pů. Zdravotní pojišťovny by rády přispěly 
k dohodě s poskytovateli, ale současně 
nesmí dohoda ohrozit jejich vyrovnané 

hospodaření. V dohodovacím řízení pro 
r. 2017 proto zdravotní pojišťovny navr-
hují maximálně 3% nárůst úhrad. 

Následovala živá diskuse, v níž čle-
nové sněmu dali jasně najevo, že zub-
ní lékaři nejsou spokojeni s přístupem 
státu a zdravotních pojišťoven k cenám 
za hrazenou stomatologickou péči. Am-
bulantní sféra je dlouhodobě znevýhod-
ňována oproti lůžkovým zařízením, kte-
rá čerpají celých 52 % finančních pro-
středků ve zdravotnictví. Podíl úhrady za 
stomatologickou péči z veřejných zdrojů 
neustále klesá.

V rámci nedělního programu pak čle-
nové sněmu jednali o doporučení pro 
Zubohrad, jakým způsobem má vést 
jednání v rámci dohodovacího řízení 
o cenách pro r. 2017. Předmětem disku-
se bylo především to, zda bude pro zub-
ní lékaře výhodnější usilovat o dohodu 
při maximální podpoře prevence, či zda 
dát nedohodou kategoricky najevo ne-
souhlas s cenovou politikou. V případě 
nedohody pak ale o výši úhrad rozho-
duje MZ ČR a může se stát, že navýšení 
cen nasměruje tam, kde to zubní lékaři 
nepovažují za účelné. 
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Na programu sněmu byla řada 
závažných témat, a tak se 
názory tříbily i ve chvílích mimo 
jednání. Jednou z klíčových 
otázek byl postup Zubohradu 
v dohodovacím řízení 
o úhradách stomatologické 
péče pro příští rok. MUDr. 
Otakar Skála z OSK Uherské 
Hradiště (uprostřed vlevo) se 
přiklání k nekompromisnímu 
odmítavému postoji vůči 
návrhům zdravotních pojišťoven. 
Uprostřed vpravo je MUDr. 
Vlastimil Bistrý z OSK Olomouc. 

Zprávu o dobrém hospodaření Komory v roce 2015 sněmu předložil hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč (vlevo). O činnosti RK ČSK 
informovala její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková. Zprávu za ČR ČSK přednesl její předseda MUDr. Libor Liberda 
(třetí snímek zleva). S podrobným komentářem k návrhu nového řádu celoživotního vzdělávání vystoupili (na čtvrtém snímku) člen 
představenstva ČSK MUDr. Faez Al Haboubi (vpravo) a právní poradce Mgr. Jiří Slavík (vlevo).

Konečné doporučení pro Zubohrad, 
které podpořila naprostá většina členů 
sněmu, je uvedeno v usnesení (viz str. 
126). Sněm ČSK doporučuje Zubohra-
du při vyjednávání o výši úhrad zdra-
votní péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění pro r. 2017 usilovat 
o dohodu se zdravotními pojišťovnami 
při maximální podpoře prevence (navý-
šení ceny u kódů 00901 a 00946) a ne-
přistoupit na dohodu v případě návrhu 
na navýšení cen výplní ze strany zdra-
votních pojišťoven.

ČINNOST KOMORy
Zprávu o činnosti Komory za r. 2015 

přednesl prezident ČSK MUDr. Pavel 
Chrz. Na tuto zprávu navázaly infor-
mace o činnosti ČSK od ledna 2016. 
Členové Komory jsou o všem důleži-
tém průběžně a detailně informováni 
na webových stránkách, v časopisu LKS 
a prostřednictvím předsedů OSK. Čle-
nům Komory, kteří poskytli e-mailovou 
adresu, jsou zasílány informační e-mai-
ly, rovněž jsou poskytovány telefonické 
konzultace a právní a ekonomická po-
radna. V následujícím přehledu proto 
stručně připomínáme pouze to nejdůle-
žitější z hlediska provozu zubních praxí.

 ● Ohrožení stomatologického ceníku 
bylo odvráceno. Na jaře 2015 projed-
návala PSP ČR tzv. „transparenční“ no-
velu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. V průběhu pro-
jednávání byl podán pozměňovací ná-
vrh, v jehož důsledku by fakticky pře-
stal platit stomatologický ceník a bylo 
by nutné vykazovat hrazenou zdravotní 
péči zdravotní pojišťovně podle sezna-
mu zdravotních výkonů (nový název 
pro dosavadní seznam výkonů s bodo-
vými hodnotami). Díky systematickému 
úsilí ČSK byl uvedený pozměňující ná-
vrh dne 19. 6. 2015 stažen z projedná-
vání v PSP ČR.

 ● Stanovování výše úhrad zdravotnic-
kých prostředků. Dle návrhu další z no-

vel zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, měl být zaveden 
nový systém stanovování výše úhrad 
zdravotnických prostředků ve správním 
řízení SÚKLem. Komoře se podařilo 
tento nový systém odvrátit.

 ● Národní radiologické standardy. Ko-
mora v rámci připomínkování tohoto 
dokumentu prosadila zrušení nadbyteč-
ných požadavků na personální vybave-
ní pracoviště OPG a nahrazení žádanky 
zápisem ve zdravotnické dokumentaci.

 ● Registrace zubních laboratoří (GMDN 
kódy). Na základě ohlašovací povinnos-
ti dle nového zákona o zdravotnických 
prostředcích byla nutná přeregistrace 
zubních laboratoří. Komora obdobně ja-
ko při první registraci poskytla pomoc 
svým členům, kteří provozují zubní la-
boratoř. Zprostředkovala jim přeregistra-
ci včetně využití GMDN kódů. O meto-
dickou pomoc při procesu přeregistrace 
laboratoří Komoru požádalo 269 členů.

 ● Sběr výkazů ÚZIS. Komora jednala 
s ředitelem ÚZIS o způsobu sběru sta-
tistických dat s cílem zjednodušit agen-
du tak, aby představovala pro zdravot-
nická zařízení co nejmenší administra-
tivní zatížení. Podrobné informace jsou 
zveřejněny na www. dent.cz a v LKS 
č. 5/2016.

 ● Cenové kontroly. Komora s ředitelem 
odboru cenové politiky MF ČR vyjed-
nala nápravu chybného výkladu meto-
dického pokynu k provádění cenových 
kontrol. 

 ● Kontroly SÚKL. O problémech spoje-
ných s kontrolami SÚKL v zubních ordi-
nacích Komora intenzivně jedná na všech 
možných úrovních. Podrobné informace 
jsou zveřejněny na www. dent. cz v odka-
zech Aktuální informace a Provozování 
zubní praxe. 

 ● Hygienické kontroly. Komora ve spo-
lupráci se Státním zdravotním ústavem 
(SZÚ) připravuje jednoduchý a akcep-
tovatelný manuál pro manipulaci s ne-
bezpečnými látkami v ordinacích a vzo-
rová pravidla pro nakládání s nimi.

 ● Novela zákona č. 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti k výkonu zdra-
votnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta. Komora předa-
la MZ ČR řadu významných připomí-
nek. Novela nyní nepředpokládá, že by 
v zubním lékařství byly zaváděny nové 
specializace (v současnosti existují spe-
cializace: Ortodoncie, Orální a maxi-
lofaciální chirurgie, Klinická stomatolo-
gie). Akceptovány byly některé návrhy 
Komory na zpřísnění podmínek apro-
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MUDr. Radomír Otýpka 
z OSK Ostrava několikrát 
přispěl do diskuse o úhradách 
stomatologické péče.

MUDr. Štěpánka Bálková z OSK 
Praha 1 hovořila k zástupcům 
pojišťoven o nespravedlivě nízkých 
úhradách za dětskou péči.

MUDr. Alena Mitterová z OSK 
Šumperk z pověření své oblasti 
upozornila na špatnou smluvní 
politiku zdravotních pojišťoven 
v regionu.

MUDr. Jiří Wolf z OSK Vyškov 
tradičně patřil k nejaktivnějším 
v diskusích ke všem nosným 
tématům sněmu. 

MUDr. Libor Zdařil z OSK 
České Budějovice otevřel 
problematiku nedostatečné 
dostupnosti stomatochirurgické 
péče v některých regionech.

bačních zkoušek pro zubní lékaře, kte-
ří své vzdělání získali mimo EU a chtějí 
pracovat v ČR. 

ZPRáVy RK A ČR ČSK
Zprávy o činnosti za r. 2015 a za ob-

dobí od 1. 1. 2016 přednesli za RK ČSK 
její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus 
Kozumplíková a za ČR ČSK její předse-
da MUDr. Libor Liberda. Podrobná sta-
tistika stížností podaných na zubní lé-
kaře je uvedena v Ročence ČSK za rok 
2015 (viz www.dent.cz, odkaz Výroční 
zprávy). 

Nejvíce stížností se stejně jako v před-
chozích letech týkalo odborného pochy-
bení (především protetika), dále etické-
ho pochybení (jednání s pacientem) 
a neplnění povinností člena ČSK. V Kan-
celáři ČSK bylo v roce 2015 zodpověze-
no 619 telefonických, 303 e-mailových 
a 32 písemných dotazů pacientů. Díky 
těmto kontaktům s pacienty šetří Komo-
ra čas zubním lékařům a v některých 
případech vysvětlením situace předejde 
podání stížnosti. 

Revizní komise ČSK část své zprá-
vy věnovala informacím o své průběžné 
kontrolní činnosti. Shrnula hlavní nedo-
statky v práci oblastních komor, k nimž 
patří pozdní nebo chybějící zasílání zá-
pisů z jednání oblastních orgánů, mate-
riálů ke stížnostem a zejména nadměrné 
prodlužování doby prověřování stížností.

Jak v této souvislosti zaznělo ve zprá-
vách ČR ČSK a RK ČSK, k odstranění 
procesních nedostatků v agendě stíž-
ností přispěje projekt Administrativa pro 
disciplinární řízení. Tento projekt, který 
byl schválen na loňském listopadovém 
jednání sněmu, je spuštěn od 2. 5. 2016. 
Cílem projektu je podpora oblastních 
revizních komisí, čestných rad a společ-
ných čestných rad a ulehčení jejich prá-
ce. To spočívá v převzetí administrativ-
ní a organizační zátěže, spojené s výko-

nem disciplinárního řízení, profesionál-
ně vyškolenými administrativními silami 
(celkem 3 referentky). 

HOSPODAřeNí KOMORy 
Se zprávou o hospodaření ČSK v ro-

ce 2015, kterou členové sněmu obdr-
želi k prostudování v dostatečném ča-
sovém předstihu, sněm seznámil hos-
podář ČSK MUDr. Milan řezáč. Infor-
moval o plnění rozpočtu centra ČSK 
v příjmové a výdajové stránce po-
dle jednotlivých rozpočtových kapi-
tol. Celkové náklady ČSK byly čerpány 
na 91,09 %, celkové příjmy byly spl-
něny na 96,63 %. Sněmu byl předlo-
žen podrobný rozpis výpočtu daňové-
ho základu a hospodářského výsledku 
ČSK (včetně OSK), který byl stejně jako 
v předchozích letech kladný. 

K hospodaření Komory za uplynu-
lý rok se vyjádřily jak rozpočtový vý-
bor, tak revizní komise ČSK. Rozpočto-
vý výbor, za který vystoupil MUDr. Petr 
Jandl ml., doporučil zaměřit se na nové 
možnosti pro získávání příjmů z inzerce 
v časopisu LKS. 

Z DALŠíHO JeDNáNí SNěMU
●● Problematika OSK. Celkem 

v devatenácti oblastních komorách 
nebylo možné schválit rozpočet OSK 
na rok 2016, protože oblastní sněmy 
nebyly usnášeníschopné. Počet těchto 
OSK stále stoupá – v r. 2014 jich bylo 
12, v r. 2015 již 18 a nyní 19. Zástupci 
těchto oblastí předložili návrhy rozpočtů 
sněmu ČSK a požádali jej o schválení 
(viz str. 126, usnesení sněmu).
●● Nové webové stránky ČSK. 

Prezentaci nových webových stránek 
Komory, které jsou v současnosti 
připravovány, pro členy sněmu 
připravili Mgr. Jan řezáč a Martin 
Jinoch.
●● Výběrové řízení na pozici ředitele/

ředitelky Kanceláře ČSK. Členům 
sněmu se představila Bc. Silvia 
Ďuríková, která na základě výsledků 
výběrového řízení od 1. 7. 2016 
nastoupí na pozici ředitelky 
Kanceláře ČSK.

Zpracovala Iva Žáková
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z revizní komise ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Sněmy OSK. V jednotlivých oblastních 
stomatologických komorách se v tomto 
období konají sněmy OSK. V zájmu užší 
spolupráce mezi centrem a oblastmi 
a lepší informovanosti členů Komory se 
řady z těchto sněmů zúčastní některý 
z členů představenstva ČSK. 
●● On-line odborná diskuse, webinář. 

Po prázdninové přestávce je další 
webinář plánován na září. Informace 
o přesném termínu, o lektorovi, tématu 
přednášky a jak se do diskuse zapojit 
budou rozeslány e-mailem a zveřejněny 
v odkazu Aktuální informace na 
www. dent.cz
●● Výroční kongres FDI  

(7. – 10. 9., Poznaň, Polsko). 
Více na: www.fdi2016poznan.org, 
www. fdiworldental.org

Informace z červnového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 7 – 8/2016.

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 13. 5. 2016
Pravidelné jednání revizní komise 
ČSK se konalo v Olomouci, před 
zasedáním sněmu ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, 
tzn. kontrolou zasílání ekonomické do-
kumentace z OSK, evidencí zaslaných 
zápisů z jednání představenstev a RK 
OSK, zasílání členských příspěvků z ob-
lastí a kontrolou plnění rozpočtu ČSK 
za rok 2015. Důležitým bodem byla též 
redakce zprávy RK ČSK pro sněm. 

Valnou část zasedání naplnilo projed-
návání stížností z OSK, jejichž množství 
sice velmi slabě, ale pokleslo. RK ČSK 
tak zbývá více času na práci, která je 
jí dána ze zákona. Provedli jsme např. 
kontrolu inventarizace OSK, kontrolu 
výplaty NZČ volených centrálních or-
gánů, projednali jsme též čerpání Účtu 
klinik. 

Mnoho OSK sice zaslalo členské pří-
spěvky do centra včas, ale jakoby pau-
šálem – bez seznamu členů a přísluš-
ných kategorií plátců. Na to, že je druhé 
čtvrtletí, to není příliš povzbudivé.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

Devatenáct růží za devatenáct let práce v Komoře převzala ředitelka Kanceláře ČSK 
RNDr. Marie Švábová, která v létě odchází do důchodu, z rukou prezidenta ČSK MUDr. 
Pavla Chrze. Upřímné poděkování vyjádřil celý sněm potleskem ve stoje. Tyto chvíle se 
neobešly bez dojetí, i nejedna slza ukápla. Devatenáct let je zkrátka kus života…

VOLBy PReZIDeNTA ČSK NA FUNKČNí 
OBDOBí 2017 – 2021:
ČLeNOVé KOMORy MOHOU PODáVAT NáVRHy 
NA ZAřAZeNí NA KANDIDáTNí LISTINU 
Volby prezidenta ČSK na funkční období 2017 – 2021 se budou konat na 
66. jednání sněmu ČSK ve dnech 12. – 13. 11. 2016 v Plzni.

Jak bylo uvedeno na květnovém jednání sněmu ČSK v Olomouci, kterýkoli 
člen nyní může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu 
(viz řády ČSK – volební řád).

Návrhy bude shromažďovat Kancelář ČSK  
a poté je předloží volební komisi na volebním sněmu  
(kontaktní osoba v Kanceláři ČSK: Ing. Jitka Povolná,  
e-mail: povolna@dent.cz).

MOŽNOSTI PReZeNTACe KANDIDáTů

1. Na webových stránkách ČSK
Na www.dent.cz bude zveřejněno jméno kandidáta, pokud ke zveřejnění své 
nominace kandidát poskytne souhlas. V případě zájmu kandidáta může být 
zveřejněna také jeho:

 ● portrétní fotografie
 ● profesní životopis (rozsah 700 úhozů vč. mezer)
 ● stručný volební program (rozsah 2000 úhozů vč. mezer).

2. V časopise LKS  
Kandidáti navržení do 31. 7. 2016 budou mít možnost prezentace 
v zářijovém LKS č. 9/2016 (vychází v týdnu od 5. 9. 2016), a to v rozsahu dle 
bodu 1 – viz výše. 
Poznámka: V případě, že by počet kandidátů vzrostl neúměrně k rozsahu 
a možnostem časopisu LKS, bude umožněna písemná prezentace pouze na 
webových stránkách ČSK dle bodu 1.

3. V rámci sobotního programu PDD 2016, tj. 17. 9. 2016, Obecní dům 
v Praze, 12.00 – 13.00 hod.
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odborné sdělení

O AUTOROVI

ZDVOJeNé KONDyLy – eTIOPATOGeNeZe ANOMáLIe
2. ČáST

Přehledové sdělení

Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., (*1940), v r. 1964 
absolvoval stomatologický směr a v r. 1974 obor 
všeobecné lékařství na Fakultě všeobecného 
lékařství UK v Praze. Od r. 1971 do r. 2000 
pracoval na Dětské stomatologické klinice 
Fakulty dětského lékařství UK. Celoživotně se 
zaměřil na obličejovou traumatologii akutní 
i na problematiku dlouhodobých změn. Popsal 

růstovou asymetrii obličeje po zlomenině kloubního výběžku 
dolní čelisti. Na základě poznatků základního výzkumu 
Biomechanika obličeje zavedl léčebnou metodu spočívající 
v odstupňovaném dynamickém přetěžování čelistí, což příznivě 
ovlivňuje vývoj i ostatních kostí obličeje. Vypracoval techniku 
fixace jazyka u novorozenců s anomálií dle Pierre Robina, 
u kterých hrozí akutní obturace dýchacích cest zapadáním jazyka. 
V r. 1986 a 1988 obdržel Čestné uznání České stomatologické 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně za 4 odborné práce. 
V r. 2015 vydal monografie Tajemství Karla IV. – Čeští panovníci 
ve světle antropologicko-lékařských zkoumání. V současnosti 
pracuje na dvou monografiích: Zlomeniny kloubních výběžků 
dolní čelisti a jejich vliv na vývoj obličeje a Čelistní kloub a jeho 
modelace funkcí.

Kontakt: ramba.jiri@seznam.cz
 Na vrstvách 779/16
 140 00  Praha 4-Podolí

Jiří Ramba
Stomatologické centrum Praha, s. r. o., Praha

Věnováno památce prof. MUDr. Jaroslava Komínka, DrSc., prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc.,  
a prof. MUDr. emanuela Vlčka, DrSc.

SOUHRN: viz LKS, 2016, 26(5): 104 – 109. 
Klíčová slova: dítě, zdvojený kondyl, etiologie, faciální ano-
málie, mandibulární asymetrie, patogeneze, růstová chrupav-
ka. 

BIFID CONDyLe – eTIOPATHOGeNeSIS 
OF THIS ANOMALy
PART 2

Review article
SUMMARy: see LKS, 2016, 26(5): 104 – 109.
Key words: child, bifid condyle, aetiology, facial anomaly, 
mandibular asymmetry, pathogenesis, growth cartilage.
 
LKS, 2016, 26(6): 132 – 138

VýSLeDKy – NáŠ PříNOS K PROBLeMATICe 
V první polovině 80. let minulého století jsem hodnotil prv-

ní výsledky svého sledování týkajícího se zlomenin obličejové 
kostry u dětí. Zjistil jsem, že existuje reálné nebezpečí poúra-
zové růstové asymetrie obličeje po zlomenině kloubního vý-
běžku dolní čelisti, zvláště pak v případech, kde došlo k po-
sunutí úlomků. Můj tehdejší nadřízený a učitel prof. MUDr. 
Jaroslav Komínek, DrSc., podporoval můj zájem o obličejo-
vou chirurgii a jemu vděčím za souhlas a podporu i při ře-
šení dílčího úkolu „Biomechanika obličeje“ v rámci Státního 
výzkumného úkolu „Biomechanika člověka“. Nejen že mne 
na tuto složitou problematiku nasměroval, ale též seznámil 
s prof. MUDr. Emanuelem Vlčkem, DrSc., s kterým jsem na-
vázal velmi plodnou přátelskou spolupráci. Dalším, kdo se 
ochotně účastnil výzkumu týkajícího se námi pozorované po-
divuhodné regenerace kloubních výběžků, byl můj učitel ana-
tomie, později i blízký přítel, prof. MUDr. Milan Doskočil, 
DrSc., na něhož jsem se obrátil s prosbou o konzultaci. Z to-
ho se rychle vyvinula spolupráce výzkumná a jak sám říká: 
„Pro racionální řešení klinických problémů bylo potřeba po-
drobněji znát vývoj, histogenézu, růst a biomechaniku man-
dibuly, podrobněji než bylo popsáno v literatuře. Spolupráce 
s klinikem si z mé strany vyžádala dost intenzivní výzkum, ús-
tící v řadu morfologických publikací, několik přednášek a na-
konec v napsání monografie, do níž jsem přispěl teoretickým 
oddílem.“

Obdivoval jsem nasazení, s jakým se pustil do řešení pro-
blému. Generacemi studentů milovaný anatom a embryolog 
učinil při svém bádání prioritní nález. V souboru 44 vyšetřo-
vaných dětských dolních čelistí a spodin lebních nalezl další 
důležitou chrupavku, která byla 100 let považována za ne-
konstantní a bezvýznamnou, dokonce za víceméně náhodný 
nález v oblasti úhlu a ramene mandibuly. Tyto tzv. sekundár-
ní chrupavky jsou ve skutečnosti zbytky relativně velké chru-
pavky, která dává vznik větší části ramus mandibulae. Dosko-
čil zjistil, že: „Koncem druhého měsíce nitroděložního života, 
tj. o něco později než Meckelova chrupavka, se v oblasti bu-
doucího ramene mandibuly objeví sloupeček chrupavky, kte-
rý je z okolního vaziva obléván kostní tkání, a sám podléhá 
enchondrální osifikaci, probíhající zdola – od budoucího úh-
lu čelisti – vzhůru. Tato sekundární chrupavka je tak nahrazo-
vána chondrogenní kostí. Nezmizí však celá, osifikace postu-
puje během konce fetálního a začátku postnatálního období 
života jen do oblasti budoucího krčku mandibuly. Tam se za-
staví a chrupavkové buňky se v prostoru přeorientují tak, že 
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Obr. 12a: Ukotvení chrupavky v mandibule 
(Zdroj: Doskočil M., 3, 4). 

Obr. 12b: Směry růstu mandibuly (schéma z Lemeže) 
(Zdroj: Doskočil M., 3 – 5).

Obr. 13: Muž, 34 let. V dětství pád na obličej. 
Oboustranné rozlomení hlavic s posunem úlomků anteriorně.

vzhledem k značnému namáhání je chrupavčitá hlavice man-
dibuly do nově tvořené kosti fixována pruhy chrupavky a va-
ziva, jež jsou podobné kořenům stromů, nebo kotevním la-
nům stožáru (obr. 12a). Hranice chrupavka–kost přebírá funk-
ci chrupavky růstové, ze které roste ramus mandibulae do výš-
ky. Po osifikaci hlavičky mandibuly, ke které dochází až po 
narození, zůstane z ní chrupavčitá destička oddělující hlavič-
ku a rameno mandibuly (obr. 12b). Je všeobecně známo, že 
chrupavčité destičky, přetrvávající po osifikaci kosti mezi je-
jich jednotlivými komponentami, fungují jako růstové plotén-
ky – zde zajišťuje růst mandibuly do výšky.“ Doskočil (1987) 
byl prvním v historii, který vysvětlil, proč má mandibula dětí 
nápadně dobrou regenerační schopnost (3, 4, 5). „Dlouho do 
dětského věku existuje v ramus mandibulae chrupavčitý ma-
teriál s funkcí růstové chrupavky. V jeho přítomnosti, blízko 
nejčastějšího lomu, vidíme zdůvodnění, proč se zlomeniny 
v oblasti krčku nejen dobře hojí, a když dojde k odbourá-
ní dislokovaného fragmentu, z materiálu růstové chrupavky 
v krčku mandibuly se vytvoří hlavice nová, často funkčně pře-
kvapivě dobrá. Vzniká tak vlastně nový čelistní kloub. Ten-
to mechanismus nápravy zlomeniny je v těle unikátní. Pokud 
dojde k rozdrcení růstové chrupavky, může nastat dočasné ne-
bo trvalé zastavení růstu příslušné poloviny mandibuly se vše-
mi důsledky, jako je asymetrie obličeje, často spojená s kloub-
ní ankylózou. Po skončení růstového období života všechny 
chrupavčité struktury mizí a jsou nahrazeny kostí. Než se tak 
stane, představují růstové ploténky na kosti místo mechanicky 
nejméně odolné. Zkušenosti s dobrou regenerační schopností 
dětské mandibuly odpovídají beze zbytku i výsledkům expe-
rimentů, kdy u opic došlo po kondylektomiích prakticky k do-
konalé regeneraci hlavičky mandibuly.“

Dosavadní nálezy zdvojených hlavic můžeme roztřídit do 
několika skupin. Do první skupiny lze zařadit nálezy s různě 
hlubokou rýhou, mající původ v porušené osifikaci, ale mů-
žeme i uvažovat o zhojeném neúplném rozlomení hlavice. 
Dále jde o ty případy, kdy hlavice je úplně rozlomena a jedna 
její část překrývá druhou, případné trauma je potvrzeno, ne-
bo naopak. Například jde o práce Farmanda u 45letého mu-
že (27), Formana se Smithem s nálezy u dvou dospělých mu-
žů, zjištěné při náhodném snímkování (28), či Kima (1983) 
u 36letého muže s přihojenou sesunutou hlavicí na přední 
části kloubního krčku, podobně i u Tannera (11) (obr. 3a, viz 
LKS č. 5/2016), kde odlomené části obou hlavic se symetric-
ky přihojily v oblasti krčku, stejně tak u našeho 34letého pa-
cienta, který v dětství spadl na obličej. Anteroposteriorní po-
stavení je patrné vpravo, vlevo se úlomek sesunul do oblas-
ti krčku (obr. 13). Nepoznané rozlomení hlavice u 16letého 
chlapce přinesl časopis LKS (č. 4/2013, str. 90 – 91). Do další 
skupiny lze zařadit úrazy u dětí, kde většinou jde o nerozpo-
znané zlomeniny, které se později projeví zdvojením hlavice 
s kloubní ankylózou a asymetrií obličeje. Práce Stadnického 
je jasným důkazem, kdy rodiče vyloučili možnost jakéhokoli 
zranění či chirurgického zákroku u své tříleté dcery. A na další 
otázku jak probíhal porod, zněla odpověď: šlo o porod kleš-
těmi (29). Oproti tomu Thomason s Yusufem v roce 1986 po-
znamenávají, že z dosud popsaných 28 případů zdvojení jich 
bylo 6 u žijících osob (30). Sami pak uvádějí dívku, která ve 
svých čtrnácti měsících upadla a utrpěla vysokou zlomeninu 
levé hlavice, zatímco pravý kondyl byl dislokován anteriorně, 
nález doplňovala lomná linie v oblasti symfýzy. Léčena byla 
konzervativně. Teprve v 5 letech byla pozorována asymetrie 
pravé tváře.

Dostáváme se k hlavním dvěma skupinám, které jsou dopo-
sud nevyjasněnou anomálií odborné literatury a bývají ozna-
čovány jako pravý BMC. 
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Obr. 14a: Dívka, 5 let. Dislokace kondylu před kloubní hrbolek. 
Stav po 14 měsících.

Obr. 14b–c: Muž, 32 let. Anteroposteriorní postavení hlavic 
(Zdroj: Gulati A., 10).

Obr. 15a–b: Dospělé ženy, Číňanky (Zdroj: Hrdlička A., 1).

Patří sem ty nálezy, kde hlavice je rozdělena na dvě části: 
ventrální a dorzální (anteroposteriorní). Ze zkušeností se zlo-
meninami u dětí soudím, že v některých případech jde o ná-
sledek úrazu, kde došlo k anteriorní dislokaci kondylu před 
kloubní hrbolek. Další část narostla druhotně a je orientována 
do původní jamky (obr. 14a). Klasickým příkladem je práce 
Gulatiho a kol., kteří referují o 32letém muži, který rok před-
tím utrpěl zlomeninu těla mandibuly a od té doby má trvalé 
bolesti při žvýkaní a obtížně otvírá ústa (10). CT vyšetření od-
halilo původně nerozpoznanou zlomeninu v podobě zdvoje-
ného kondylu na pravé straně, kde odlomená část je umístěna 
před hrbolkem, druhá směřuje do kloubní jamky (obr. 14b, c). 
Tento typ anomálie nalézáme i v Hrdličkově kolekci, a to na 
kloubní hlavici ženy čínského původu (No. 364, 458), roz-
dělené na dvě části s 2,5 mm hlubokým zářezem. Na přední 
polovině pravé hlavice je uprostřed mělká jamka, která kore-
sponduje s vypouklou přední hranou kloubního hrbolku ženi-
ny lebky (obr. 15a). Obdobný nález anteroposteriorního roz-
dělení je i u další čínské ženy (No. 364, 458) (obr. 15b).

Do druhé, daleko početněji referované skupiny patří přípa-
dy, které z větší části uvedl Hrdlička, a kde naopak je hlavi-
ce z frontálního pohledu rozdělena různě hlubokou rýhou na 
dvě části: laterální a mediální. Jedná se o anomálii, která je 
nám známa z dlouhodobého sledování zlomenin obličejové-
ho skeletu u dětí a kterou vysvětlujeme následovně (obr. 16a). 
Dříve než v místě odlomení naroste chybějící část kloubního 
výběžku, většinou mediálně skloněného (někdy i více jak 90°), 
zpomalí se růst příslušné poloviny dolní čelisti, takže vznikne 
zcela typická poúrazová asymetrie mandibuly, která je patrná 
i z obrázků převzatých od Hrdličky (obr. 16b, c), a dokládá, 
že jde o následek z dětství (31 – 33). Proto je bezpodmínečné 
nutné zobrazit i bradovou část. U drtivé většiny z obrazových 
doprovodů prostudovaných prací jsem se s tím nesetkal.

Ke zdvojení hlavice dojde tehdy, kdy schopnost růstové 
chrupavky v místě kondylárního krčku převáží nad remode-
lačními pochody (proces resorpce a apozice), takže dojde 
k vytvoření sekundárního kloubního výběžku dříve, než se 
dislokovaný výběžek stačí napřímit do původního postavení. 
Při kontaktu s lební spodinou vznikne další kloubní jamka. 
Ztrátou kloubní integrity (vztah kondyl–kloubní jamka) dojde 
k poruše geometrie mandibuly a k atrofii žvýkacích svalů po-
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Obr. 16a: Dívka, 15 let. V 5 letech pád na bradu, 
dislokace mediálně o 90°. Po zhojení se léčila 1 rok, 
přerušila léčbu a dostavila se na kontrolu v 11 letech 
s počínající asymetrií obličeje. Na CT patrná sedlovitá 
deformace levé hlavičky a o 11 mm kratší vertikálně 
zobrazené rameno. 

Obr. 16b–c: Asymetrie čelistí na straně zdvojených kondylů.  
Zleva: žena – běloška, US; Mongol; Eskymák; indián ze Starého Puebla 
(Zdroj: Hrdlička A., 1).  

stižené strany, která přestala být zatěžována kousáním a žvý-
káním. Nejprve z důvodu bolesti, později již ze zvyku. Pro-
kázali jsme, že funkční odlehčení poraněné strany zde hra-
je velmi podstatnou roli. Biomechanické modelování ukázalo 
pravý opak, původně poraněnou stranu je nutné dynamicky 
přetěžovat (33). 

Podobná situace nastane, když se dislokovaný kloubní vý-
běžek, následkem ztráty kostního kontaktu a výživy, resorbu-
je. Po několika měsících dochází k nárůstu nového, sekun-
dárního kondylu, který je kratší, má deformovanou hlavici 
s oploštěnou kloubní ploškou, s okrajem vytaženým do hrany. 
Další rozdíl je v krátkém rameni čelisti, které postrádá obvyklé 
laterální vyhnutí. Průběžně se přizpůsobuje i kloubní jamka, 
což směřuje k obnovení integrity čelistního kloubu. V tomto 
období pozorujeme při maximálním otevření úst různě výraz-
né uchylování čelisti k původně poraněné straně. Jde o poru-
šenou neuromuskulární rovnováhu jednak na podkladě po-
stupné atrofie obou pterygoidních svalů (později i dalších sva-
lů žvýkacího aparátu), jednak změnou úhlů svalových tahů 
postižené strany. Vlivem značně zpomalených až zastavených 
remodelačních pochodů (na podkladě nedostatečného a ne-
správného funkčního zatížení mandibuly i porušené růstové 
potence v oblasti novotvořeného kondylu) dochází k opož-
ďování růstu a k pomalému, leč progresivnímu rozvoji defor-

mace mandibuly (33). Nezatěžovaná stejná polovina horní 
čelisti (spolu s lícní kostí) zaostává také. Konečným výsled-
kem je jednostranné zúžení v některém průměru celé hlavy 
(plagiocefalie). Dynamika jejího vzniku je přímo závislá také 
na věku dítěte v době úrazu. Zvláště se zvýrazňuje v období 
prvního růstového nárazu (tj. mezi pátým až sedmým rokem). 
Právě v růstových zrychleních (spurtech) může kloubní výbě-
žek růst směrem na kloubní hrbolek; potom na kosterních po-
zůstatcích nacházíme jeho oploštění, překryté nově vytvoře-
nou menší kloubní jamkou (31, 34). Tato druhotně vytvoře ná 
jamka odpovídá svým tvarem i velikostí mutilované hlavici. 
Raritní případ uvádí Jordana se spolupracovníky, kteří při ar-
che ologických vykopávkách nalezli kostru asi 30 – 34letého 
muže, na jehož levém kloubním hrbolku zjistili dvě vedle se-
be orientované kloubní jamky, které věrně odpovídaly zdvo-
jenému kondylu, jehož laterální část byla výrazně menší (35). 
V těchto případech se artikulace posunula frontálně a medi-
álně, kratší je kloubní krček stejně jako rameno, kterému chy-
bí obvyklé laterální vyhnutí. Na zadopředním rentgenovém 
snímku nebo na koronárním řezu CT jej můžeme vidět verti-
kálně postavené. Stejný obraz nacházíme i u prací Balajiho (8) 
(obr. 17a, b), Faisala (9), Nevese (16), Rehmana (36) a dalších. 
Původní kloubní hlavice je oproti druhé straně zřetelně menší. 
Tělo dolní čelisti je oploštěné, krátké a nižší, brada je posunu-
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Obr. 17a–b: Zdvojené kondyly ze série vyšetřených na CT 
a 3D zobrazení (Zdroj: Balaji S. M., 7, 8).

Obr. 18: Kloub v koronární rovině v přehledovém sdělení 
v LKS č. 9/2015 jako obr. 2  
(Zdroj: Levorová J., Machoň V., Foltán R., 39). 

Obr. 19a–b: Chlapec, 18 let. Vyšetřen pro asymetrii obličeje 
s podezřením na kloubní ankylózu (Zdroj: Gulati A., 10).

ta, a často se tak zvýrazní druhostranné tuberculum mentale. 
Čelist je asymetrická, což se zvýrazní při otvírání úst. Obraz je 
zcela typický pro poúrazovou růstovou asymetrii dolní čelisti, 
která negativně ovlivňuje vývoj příslušné poloviny obličeje. Je 
nutno zdůraznit, že jde o dynamicky se rozvíjející anomálii. 

Léčbu neprodleně zaměřujeme k odstranění uchýlení man-
dibuly (úchylka diagonální), nebo již i maxily (úchylka para-
lelní) se souběžným posilováním oslabené svaloviny. Vychá-
zíme přitom z anatomicko-fyziologických znaků věku dítěte. 
Způsob námi navrhované léčby závisí na rozvoji asymetrie 
v době jejího podchycení. Velmi prospěšnou se ukázala ak-
tivně pasivní mechanoterapie, založená na principu odstup-
ňovaného přetěžování obličejových kostí pomocí pružinové-
ho aktivátoru (34). Opětovně zdůrazňujeme nutnost zobraze-
ní celé čelisti (včetně brady), prohlédnout a odečíst sérii zho-
tovených CT řezů. Ve zcela odlišné odborné problematice Le-
vorová, Machoň a Foltán (39) dokumentují CT obraz levého 
kloubu v koronární rovině (v uvedené práci jako obr. 2), při-
čemž se nezmiňují o protilehlé straně, kde jsou patrné tvarové 
změny. Pravý kondyl je vyhnutý laterálně, hlavice je výrazně 
hypoplastická (podobně jako u obr. 7, viz LKS č. 5/2016), od 
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Obr. 20a: Mediolaterální rozdvojení (obrázky blíže nespecifikovány) (Zdroj: Cho B., 37).

Obr. 20b: Kombinace mediolaterálního a anteroposteriorního umístění kondylů (obrázky blíže nespecifikovány) (Zdroj: Cho B., 37).

Obr. 21a: Rozměry bifurkace a 3D rekonstrukce. Sytost modré 
barvy odpovídá denzitě, zřejmě různému stáří kosti při přestavbě, 
zde po úrazu.

Obr. 21b–c: Koronární a axiální snímek s mediolaterálním 
rozdvojením hlavic (Zdroj: Gunduz K., 38).

ní směrem mediálním je patrný podlouhlý stín s nízkou den-
zitou, rozsahem odpovídající velmi prostorné kloubní jamce. 
Asymetrický se jeví i dolní obrys těla kosti klínové (obr. 18). 

Iniciální stadium růstové asymetrie. Je charakterizované 
funkční úchylkou mandibuly (zvláště výraznou v maximu ote-
vření úst) a svalovou ochablostí z částečné in-aktivity (dané 
jednak vlastním úrazem, jednak soustavným a zafixovaným 
odlehčováním dané poloviny čelistí při žvýkaní).

Stadium rozvíjející se asymetrie mandibuly (bez výrazné-
ho postižení střední třetiny obličeje). Kromě funkční úchylky 
mandibuly a svalové atrofie nacházíme posun dolního zub-
ního středu, někdy již i zkřížený skus se singulárním antago-
nismem, uchýlení bradové symfýzy a dolního retního středu 
ve skusu. Jde o problematiku, která je doménou ortodontistů.

Stadium rozvinuté asymetrie obličeje. Při pohledu zpředu 
na lebku lze asymetrii obličeje (i celé lebky – plagiocefalie) 
vyjádřit proloženými rovinami – frankfurtskou horizontálou, 
okluzní rovinou a porovnat s tangentou dotýkající se bradové 
části mandibuly. Sklon všech těchto rovin směřuje do strany, 
ke straně s postiženým čelistním kloubem. Rozdíl v utváření 
a velikosti jednotlivých partií obličeje podle jeho střední rovi-
ny je již natolik nápadný, že vzniká více či méně výrazný ob-
raz faciální hypotrofie.
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DISKUSe
Předložené výsledky ukázaly na důležitost problematiky 

zranění obličeje u dětí a mládeže a představují velmi závažný 
problém současné doby. Zvláště pak zdůraznily nutnost pra-
videlného sledování dalšího vývoje u rostoucího a vyvíjející-
ho se organismu. Asi 55 – 60 % všech poranění obličejového 
skeletu u dětí představují zlomeniny dolní čelisti, přičemž ve 
25 – 30 % bývá poraněn kloubní výběžek. Převážná část těch-
to zlomenin vzniká při nárazu/úderu na bradu. 

Vážným a dosud zcela nedoceněným nebezpečím pro vznik 
obličejových asymetrií jsou nerozpoznané zlomeniny kloub-
ních výběžků. Zvláště potom těch případů, ke kterým dochází 
v raném dětství. V tomto období děti často padají na obličej. 
Jsou to pády z kočárků, postýlek, ze stolu nebo pády v dů-
sledku ještě nekoordinovaných pohybů v batolecím věku. Své 
eventuální kloubní zranění dítě doprovodí pláčem, přičemž se 
rodiče, obvykle jenom pohledem přesvědčí, že se nic vážné-
ho vlastně nestalo. Zhojení zlomeniny může proběhnout zce-
la asymptomaticky nebo s tak malými potížemi, že jim rodiče 
nepřikládají zásadní význam. Neklid dítěte, teplotu a odmítá-
ní potravy přičítají spíše prořezávání zubů či náhodné infek-
ci. Někdy je donutí vyhledat odbornou pomoc až rozvíjející 
se porucha skusu či anomálie obličeje. Mnohdy rodiče ani již 
vzniklé anomálii nepřikládají váhu, dokonce ji u svého dítěte 
ani nezaznamenají. Anomálii si uvědomí teprve tehdy, když 
jsou na ni upozorněni, někdy si potom dokonce vybaví onen 
nevinně vyhlížející pád svého dítěte na obličej. 

Pro nás zcela typický případ uvádí například Gulati s kolegy 
(10), kteří provedli u 15letého chlapce CT vyšetření k vyjas-
nění asymetrie střední třetiny obličeje s otázkou, zda příčinou 
není ankylóza. Na koronárním řezu je patrné mediolaterální 
rozdvojení kondylu a když k tomu přiřadíme svislé postavení 
ramene čelisti, máme zde známý obraz následku skryté zlo-
meniny, ke které nepochybně došlo v raném dětství, přičemž 
trauma bylo negováno (obr. 19a, b). 

Cho a Jung (37) se u 7424 vyšetřených na CT s čelistním 
kloubem zaměřili na prevalenci eventuálního výskytu zdvoje-
ného kondylu. Nejrůznější potíže mělo 3046 vyšetřovaných, 
4378 bylo bez příznaků. V první skupině nalezli 15 a v dru-
hé 22 případů zdvojení kondylu, mužů bylo 9, žen 28. Jed-

nostranně postiženo bylo třicet pacientů, u sedmi se jednalo 
o obě strany. Celkově tak bylo zjištěno 44 anomálních kondy-
lů. Na dvou autory vybraných obrázcích můžeme konstatovat, 
že i zde se jedná o následek traumatu (obr. 20a, b). Na obráz-
ku 20b se v bifurkaci nachází třetí výběžek. 

O tom, že doposud není vyjasněna etiopatogeneze zdvo-
jených kondylů, svědčí práce Gunduze a kol. z března 2015, 
zaměřená na prevalenci zdvojených kondylů na souboru 2634 
vyšetřovaných trojrozměrně (3D) pomocí cone-beam CT (38). 
Nalezli 42 jedinců ve věku 29–68 let, z nichž 39 mělo jed-
nostranné zdvojení, 3 na obou stranách. V postavení kondylů 
byly zastoupeny obě hlavní varianty. Indikace k vyšetření by-
ly následující: zavedení implantátu (1714 pacientů), kloubní 
obtíže (215 pacientů) a ostatních, blíže neurčených bylo 705. 
Pouze dva z vyšetřovaných uvedli zranění hlavy při autoneho-
dě a následné lupání při otvírání úst (obr. 21a, b, c). 

ZáVěR
Nerozpoznané zlomeniny kloubních výběžků se často vysky-

tují u poranění měkkých tkání brady. Může jít o pouhou kon-
tuzi s hematomem, exkoriaci, ale i o různě rozsáhlou laceraci. 
Zlomeniny kloubních výběžků se tak stávají klinicky němými, 
někdy je nelze zjistit ani na základních snímcích lebky, které se 
po úrazu provádějí. Každé poranění obličeje dítěte může za-
nechat trvalé následky v důsledku alterace růstových pochodů.

Dosažené výsledky v traumatologii obličejové kostry dětí 
ukázaly na jasnozřivost prvního přednosty Dětské stomatolo-
gické kliniky prof. MUDr. Jaroslava Komínka, DrSc., který ja-
ko první na světě propagoval široké medicínské pojetí dětské 
stomatologie; a ještě za svého života toto úsilí završil a vytvořil 
českou školu, která svojí úrovní a rozsahem odbornosti převý-
šila srovnání se zahraničními pracovišti. Vytvořil tvůrčí a přá-
telské prostředí, které přímo vyzývalo všechny pilné a aktiv-
ní. Tým tehdejší Dětské stomatologické kliniky tvořil přirozené 
odborné zázemí, ultimum refugium, poskytoval vysoce speci-
alizovanou a erudovanou péči dětem z celé republiky. Jedi-
nečnost dětské problematiky se především ukázala v tom, že 
nebyla směšována s kurativou a výzkumem dospělých. Také 
proto mohla být poznána etiopatogeneze anomálie, nad níž si 
zahraniční odborníci desítky let lámou hlavu.
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Libor Zdařil

Elzet Dental, s. r. o., České Budějovice

S žádostí o komplexní estetickou sa-
naci horního frontálního úseku chrupu 
se na naše pracoviště obrátila pacient-
ka, u níž v nedávné době proběhla sa-
nace distálních úseků chrupu u před-
chozího zubního lékaře (obr. 1)

V rámci terapeutického plánu byla 
provedena revize výplní a kořenových 
výplní a vnitřní bělení zubů 12 a 21. 
S potřebným časovým odstupem byly 
poté zuby ošetřeny fotokompozitními 
dostavbami s FRC čepy (obr. 2). 

Po estetické laboratorní analýze, 
v rámci níž byl zhotoven wax-up, pre-
parační silikonové klíče a klíč na zho-
tovení mock-up, jsme přistoupili k pre-
paraci na čtyři celokeramické lithium-
disilikátové korunky. Přípravný wax-up 
i mock-up pacientka odsouhlasila. De-
finitivní korunky byly zkoušeny s barev-
nými zkušebními gely. Vzhledem k to-
mu, že byly zvoleny HT materiály, bar-
va dle našeho názoru působila silně do 

šeda a korunky byly také mnohem vět-
ší oproti mock-up. Přesto pacientka pí-
semně souhlasila s jejich fixací.

S odstupem několika měsíců shleda-
la pacientka výsledné řešení jako nevy-
hovující a dostavila se se žádostí o je-
ho revizi. Negativně hodnotila přede-
vším barvu a přílišnou velikost korunek 
(obr. 3). Přestože jsme disponovali pí-
semným souhlasem pacientky s předá-
ním práce, rozhodli jsme se revizi ošet-
ření provést na vlastní náklady s využi-
tím ordinační CAD/CAM technologie.

Kvůli předcházející adhezivní fixa-
ci bylo nutné korunky odbrousit od pa-
hýlů a byla zopakována celá analyzač-
ní fáze s detailním prodiskutováním žá-
doucího tvaru korunek (obr. 4, 5). Jed-
nalo se o první rozsáhlejší CAD/CAM 
řešení frontálního úseku prováděné na-
ší praxí, a proto jsme zvolili dvojfázový 
postup zhotovení korunek. V první fázi 
jsme zhotovili korunky na střední řezá-

ky 11 a 21 a poté 12 a 22. Pro vytvo-
ření virtuálního tvaru rekonstrukcí jsme 
zvolili funkci tzv. korelace, umožňující 
vycházet při tvorbě finálního tvaru ko-
runky ze vzhledu, který pacientka od-
souhlasila na modelu mock-up. Nejpr-
ve byl proveden digitální otisk preparo-
vaných zubů 11 a 21 a byl zhotoven ra-
zidlový mock-up v rozsahu 12 – 22. Po 
šesti dnech se pacientka dostavila se sil-
nou bolestí a známkami akutní gingivi-
tidy u zubů 11, 21 (obr. 6). 

Otázky:

1.  Bylo možné předejít revizi 
ošetření a jakým způsobem?

2.  Čím byl způsoben slizniční 
nález po preparaci zubů a jak 
tomuto stavu předejít?

3.  Jaký by měl být další korektní 
léčebný postup?

TeST 6

Obr. 3: Nevyhovující definitivní korunky.Obr. 1: Stav před rekonstrukcí.

Obr. 4: Nový mock-up. Obr. 6: Slizniční nález po preparaci zubů.

Obr. 2: Situace po konzervativní přípravě.

Obr. 5: Stav – mock-up k měkkým tkáním.
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TeST 6 – řeŠeNí

Ad 1: Komplexní estetická rekon-
strukce horního úseku patří k nejde-
likátnějším ošetřením ve stomatologii 
a i přes veškerou snahu může být spoje-
na s řadou konfliktních situací s pacien-
tem či laboratoří.

Základním předpokladem úspěchu je 
provést celou práci na základě důsled-
ného poučení pacienta o možných al-
ternativách a rizicích a ve spolupráci se 
zkušenou, dostatečně technicky vyba-
venou laboratoří. A to zejména pokud 
takový postup nerealizujeme rutinně.

Vždy je důležité upozornit pacienta 
na razanci plánované práce ve smyslu 
ztráty zubních tkání a zvážit možnost 
ponechat zuby bez estetické interven-
ce, či místo korunek indikovat fazety. 
Ideální se jeví zhotovit mock-up pokud 
možno ještě před nevratným poškoze-
ním zubů jejich preparací. 

Pokud pacient na zhotovení protetic-
ké rekonstrukce přesto trvá, je třeba po-
nechat mu dostatečný klid pro posouze-
ní navrhovaného tvaru korunek a jeho 
případnou opakovanou korekci. Ideální 
je, aby pacient posoudil výsledný tvar 
doma či v běžném pracovním režimu. 
Pro diskusi o tvaru korunek v ordinaci je 
vhodné mít vyčleněný zvláštní termín, 
který je třeba zakalkulovat do výsledné 
ceny korunky.

Všechny tyto parametry jsme dodrže-
li. Naši chybu můžeme spatřovat v tom, 
že jsme jinak nekonfliktní pacientku ne-

dokázali přesvědčit o nevhodné barvě 
i tvaru korunek, ačkoli zde z naší strany 
pochybnosti byly. Lékař by měl vždy ne-
kompromisně vrátit do laboratoře prá-
ci, se kterou není plně ztotožněn ať už 
z důvodu nevyhovujícího tvaru, barvy 
či přesnosti. A to i přesto, že to zname-
ná nepříjemné zdržení při dokončení 
celé rekonstrukce či konflikt s labora-
toří. V opačném případě lékař přejímá 
plnou zodpovědnost za takto předaný 
výrobek. S nevyhovující prací se totiž 
pak lékař setkává při pravidelných vy-
šetřeních a popř. také řeší komplikace 
či selhání. Přes forenzní krytí, které je 
v těchto případech nezbytné, je nutné si 
uvědomit, že hlavním cílem je pro nás 
spokojenost pacienta. Jistá velkorysost 
při řešení konfliktních situací ze strany 
ošetřujícího může výrazně zvýšit celko-
vou prestiž praxe a zabránit zbytečným 
soudním sporům.

Ad 2: Akutní gingivitida u zubů 11 
a 21 byla způsobena retrakčním vlák-
nem ponechaným v gingiválním sul-
ku. Diferenciálně diagnosticky je třeba 
brát do úvahy poranění gingivy nešetr-
nou preparací, nepřesnou provizorní re-
konstrukcí či přebytky provizorního ce-
mentu.

Použití retrakčních vláken je při pre-
paraci pahýlu zubu před otiskem či ske-
nem až na výjimky nutností. Jejich po-
užití je vždy spojeno se vznikem větší-
ho či menšího traumatu dásně, zejmé-

na u impregnovaných ligatur. Je žádoucí 
omezit dobu působení vlákna v sulku na 
co nejkratší dobu. Zásadní je i šetrné za-
vádění a správná volba tloušťky vlákna.

V naší praxi preferujeme hustě ple-
tená vlákna a zavádíme je kuličkovým 
cpátkem velikosti 0,6 a 0,9 mm, využí-
vaným standardně v konzervační sto-
matologii k aplikaci podložkových ma-
teriálů. První vlákno používáme neim-
pregnované a zavádíme ho před detail-
ní úpravou schůdku. Druhé vlákno vět-
šinou impregnujeme vazokonstrikčním 
prostředkem a zavádíme jej po dokon-
čení preparace. Druhé vlákno vyjímá-
me velmi opatrně a pomalu těsně před 
otiskem či skenem. První vlákno vyjí-
máme těsně před fixací provizoria. Ten-
to postup dle našich zkušeností neve-
de k žádným významným změnám pa-
rodontu. Dokonalá práce s retrakčními 
vlákny je zcela zásadní zejména při pří-
pravě pahýlu pro skenování.

Ponechání retrakčního vlákna po pre-
paraci je hrubou chybou zubního léka-
ře. Důležitá je důsledná prevence této 
chyby. Zavedená vlákna je třeba pečlivě 
počítat a při jejich roztřepení prepara-
cí je třeba důsledně zkontrolovat gingi-
vální sulkus tak, aby se předešlo pone-
chání případných drobných fragmentů 
retrakčních vláken. Velmi podstatné je 
dodržení rutinního algoritmu výkonu. 
Vlákno je třeba vyjmout např. vždy před 
předáním provizoria. Vyjmutá vlákna je 

Obr. 7: Stav při fixaci, únor 2012.

Obr. 10: Regenerace gingivy, duben 2014.

Obr. 8: Regenerace gingivy, duben 2013.

Obr. 11: Regenerace gingivy, duben 2015.

Obr. 9: Regenerace gingivy, říjen 2013.

Obr. 12: Regenerace gingivy, leden 2016.
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dobré dávat na asistenční tácek, aby-
chom mohli zkontrolovat jejich počet 
a celistvost a podobně. Užitečné bývá 
také upozornění na ponechání vláken 
ze strany asistující sestry.

V našem případě byla chyba způso-
bena nabouráním rutinního algoritmu 
při premiérovém použití nového tech-
nologického postupu.

Ad 3: Zásadním léčebným postu-
pem je okamžité odstranění cizího tě-
lesa a výplach dásňového sulku dez-
infekčním prostředkem. Důležité je in-
formovat pacienta o povaze vzniklého 
problému, intervenci a případných rizi-
cích. Vhodné je pokračovat ordinační-
mi a domácími dezinfekčními výplachy 
dutiny ústní až do úplného ústupu po-
tíží a v adekvátním nastavení frekven-
ce případných kontrol. Finální nasaze-
ní protetické rekonstrukce je možné ze-
jména u adhezivní fixace až po kom-
pletním odeznění zánětu.

V našem případě je zajímavé, že zřej-
mě i pro opakovanou traumatizaci gin-
givy došlo ke vzniku značných cirkulár-
ních gingiválních recesů u zubů 11, 21 
(obr. 7). 

Možnost nasazení již hotových ko-
runek je závislá na řadě kritérií. Zejmé-
na je třeba zmínit stav marginální kosti, 
celkový stav parodontu a také tvar me-
zizubního prostoru u zhotovené rekon-
strukce (1).

Možnost regenerace papil do původ-
ního stavu je dobře odhadnutelná na zá-
kladě pravidel stanovených prof. D. Tar-
nowem (2, 3). Ten vysledoval dnes již 
uznávaný vztah mezi vzdáleností margi-
nální kosti od bodu kontaktu zubů v me-

zizubí a prognózou regenerace mezi-
zubních papil.

V našem případě byly poměry pro 
případnou regeneraci příznivé, neboť 
tvar korunek jsme z původně oválného 
změnili na kvadratický a bod kontaktu 
jsme protáhli v plochu kontaktu, zakon-
čenou v gingivální třetině korunek (4). 
Nutno podotknout, že nezbytným před-
pokladem pro úspěšnou regeneraci gin-
givy je atraumatické zakončení koru-
nek, vhodný materiál protetických re-
konstrukcí a nepřítomnost zbytků fixač-
ního cementu. Celokeramické materiá-
ly se z tohoto pohledu jeví jako velmi 
výhodné a biologicky velmi dobře tole-
rované. 

V prezentovaném případě jsme ko-
runky zhotovili z materiálu Empress 
multi. Po vyfrézování jsme je v krčko-
vé části kolorovali a následně glazovali. 
Korunky jsme adhezivně fixovali kom-
pozitním cementem. Regenerace gin-
givy a zejména papil byla u této paci-
entky velmi pomalá, nicméně vedoucí 
k plně uspokojivému stavu. Postupnou 
regeneraci dokládají obr. 8 – 12 a stav 
po rekonstrukci obr. 13. 

SUMMARy
HOw TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 6: COMPLICATIONS OF THe 
eSTHeTIC TReATMeNT IN THe 
FRONTAL AReA

Esthetic treatment of upper frontal ar-
ea is usually a very demanding treatment 
putting pressure on the dental team. Un-
der duress mistakes can occur more fre-
quently. The autor presents a case of fron-
tal reconstruction from his own practice 
where several mistakes occured. The im-
portance of a meticulous pre-treatment 
analysis including mock-up, wax-up and 
sorting out patients needs and desires is 
clearly shown. If failed, prosthetic retreat-
ment can be an udesirable but unavoid-
able consequence. Furthermore, techni-
cal details and flaws in crown fabrication 
process are discussed as well as simple 
tips to avoid serious damage to the mar-
ginal gingiva e.g. gingival recession.
 
Zdařil L. Jak úspěšně napravit neúspěch. 
Test 6: Komplikace estetické rekonstruk-
ce ve frontálním úseku chrupu.
LKS, 2016, 26(6): 139 – 141
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Obr. 13: OPG po rekonstrukci.
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SOUHRN: Ortodontická léčba dospělých pacientů s sebou 
někdy přináší neočekávané komplikace jak z hlediska špatné 
artikulace (způsobené ztrátou zubů a změnou postavení okol-
ních zubů), tak z hlediska celkového stavu dentice (kazy, pa-
rodontopatie). Ošetřující ortodontista je často nucen při řeše-
ní anomálie korigovat vzájemné postavení zubů, tedy zasaho-
vat do okluzních poměrů, a to vše při současném zohlednění 
biologického faktoru jednotlivých zubů a chrupu jako celku. 
Zvláštní pozornost je věnována stavu parodontu zubů, přede-
vším při jeho oslabení následkem přítomné či kompenzované 
parodontopatie. Jiným problémem parodontu je ankylóza zu-
bu, jež je charakteristická znemožněním jakéhokoliv ortodon-
tického pohybu. Ačkoliv výskyt ankylózy není příliš častý, má 
závažné klinické důsledky. Autoři prezentují interdisciplinární 
ošetření chrupu pacienta se vzácnou formou generalizované 
ankylózy postihující kompletní dentici jedince. Tato anomálie 
byla diagnostikována až v průběhu ortodontické terapie, kdy 
znemožnila řešit původní problém, který spočíval v distálně 
otevřeném skusu a nevyhovujícím postavení zubů frontální-
ho úseku. Původní ortodonticko-protetický plán musel být zá-
sadně modifikován. V kazuistice je prezentováno protetické 
řešení vzniklé situace. Spočívalo ve zhotovení keramických 
overlayí v distálních úsecích chrupu pro korekci otevřeného 
skusu a v chirurgicko-protetické rekonstrukci frontálního úse-
ku chrupu. Toto řešení autoři považují za jedinou možnou va-
riantu terapie, neboť generalizovaná ankylóza znemožňuje ja-
koukoliv ortodontickou korekci, která by jinak byla nedílnou 
součástí interdisciplinární spolupráce při ošetření chrupu pre-
zentovaného pacienta.
Klíčová slova: ankylóza, periotest, protetická sanace.

INTeRDISCIPLINARy TReATMeNT IN DIFFICULT CASeS
PART 4: GeNeRALISeD ANKyLOSIS 
AS A COMPLICATION OF ORTHODONTIC THeRAPy 
AND ITS PROSTHODONTIC SOLUTION 
Case report

SUMMARy: Orthodontic treatment of adult patients brings 
about unexpected complications, e. g. poor articulation 
(caused by loss of teeth and by changed position of the teeth 
in the vicinity) and the general state of dentition (caries, par-
odontopathy). The orthodontist treating an anomaly is often 
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constrained to correct the mutual teeth position, i. e. changing 
the occlusal relationships, and at the same time the biological 
aspect of individual teeth and the dentition as a whole have to 
be given careful consideration. Greater attention must be paid 
to the state of periodontium, especially in cases of weakened 
periodontium as a result of present or compensated parodon-
topathy. Another problem of periodontium is ankylosis – due 
to which no orthodontic tooth movement can be made. An-
kylosis does not occur very often, however, it can have grave 
clinical consequences. The authors demonstrate here an inter-
disciplinary treatment of a patient with a rare form of genera-
tive ankylosis affecting complete dentition of an individual. 
The ankylosis was diagnosed during the orthodontic therapy 
when it was impossible to solve the original anomaly – an 
open bite distally and inconvenient position of teeth in frontal 
segment. Therefore, the original ortho-prosthodontic plan had 
to be fundamentally modified. The case study presents here 
the consequent prosthodontic solution of the new situation. 
Ceramic overlays were made in distal segment of the dentition 
to correct open bite, and the frontal segment was modified 
by surgical-prosthodontic reconstruction. The authors consid-
er this solution as the only feasible alternative of the thera-
py, since generalised ankylosis forbids any orthodontic correc-
tion, which would be otherwise an integral part of the inter-
disciplinary cooperation and treatment of the dentition of the 
presented case. 
Key words: ankylosis, periotest, prosthodontic reconstruction.
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ÚVOD 
Interdisciplinární spolupráce je běžnou součástí ortodontic-

ké terapie, a to z důvodu stále většího počtu dospělých pa-
cientů podstupujících ortodontickou terapii. Ti přicházejí do 
ortodontických praxí s požadavkem na zlepšení dentální a fa-
ciální estetiky. Další skupinu tvoří jedinci, kteří jsou odesláni 
praktickým stomatologem s žádostí o úpravu postavení zubů 
před protetickým ošetřením. Takto pojatá ortodontická inter-
vence může značně usnadnit protetickou sanaci (méně inva-
zivní zásah do dentice), a také může upravit okluzní podmínky 
chrupu. Kromě destrukce dentice zubním kazem je nejčastější 
komplikací ortodontické a protetické sanace přítomnost paro-
dontopatií. Tato onemocnění značně komplikují jak ortodon-
tickou léčbu, tak následný protetický plán terapie. U oslabe-
ného parodontu musí ortodontista postupovat velmi obezřet-
ně a aplikovat velmi malé síly, které nezhorší biologický faktor 
zubů v podobě zrychlené atrofie kosti alveolárního výběžku. 
Nicméně, může dojít k výskytu i jiného problému, a tím je an-
kylóza zubu, která znemožňuje jakýkoliv ortodontický posun 
zubu. Ankylózu zubu je možné definovat jako pevné spojení 
cementu kořene zubu s alveolární kostí. Dojde k vymizení pe-
riodontální štěrbiny a periodoncium je nahrazeno tkání, která 
histologicky připomíná kost. Ke spojení cementu s periodon-
ciem dochází buď jen v části periodontální štěrbiny zubu (ze-
jména v krčkové oblasti), nebo po celé ploše kořene. Vzácně 
je možné pozorovat generalizovanou formu ankylózy, kdy je 
postižena většina zubů dentice.

Etiologie ankylózy není přesně známa (1). V úvahu připa-
dá hned několik příčin. Jednak může jít o kongenitální či ge-
netickou odchylku ve stavbě periodoncia, která je pozorová-
na u zubů neprořezaných a tím následně retinovaných. Jinou 
příčinou může být nadměrný (patologický) žvýkací tlak, ne-
bo trauma, mající za následek poškození závěsného apará-

tu zubu. V extrémním případě může do této kategorie patřit 
i nadměrná ortodontická síla. Poslední možnou příčinou vzni-
ku ankylózy je porucha látkové výměny v periodonciu, která 
vysvětluje rozvoj této poruchy u zubů již prořezaných. Z hle-
diska biologického mechanismu vzniku ankylózy jsou disku-
továny dvě varianty. První možností je vznik prázdného pro-
storu v periodonciu, který je při nedostatečné regeneraci ná-
sledně vyplněn kostní tkání (2, 3). Druhou variantou je přímá 
lokální osifikace, která však nemá v odborné literatuře podpo-
ru. Lze o ní uvažovat jen u metaplastických změn, které vzni-
kají následkem úrazu nebo chirurgického výkonu (replanta-
ce, autotransplantace) nebo závažným poškozením periodon-
cia (4). Vezmou-li se všechny tyto poznatky v úvahu, pak se 
pro vysvětlení příčiny vzniku generalizované formy ankylózy 
nabízí porucha metabolismu buněk přítomných v periodon-
ciu vedoucí k osteoblastickému procesu a vzniku kostní tkáně 
v periodontální štěrbině. Tento výklad etiologie by vysvětloval 
vznik vzácné generalizované formy v části nebo celém rozsa-
hu chrupu. 

Diagnostika ankylózy je založena především na klinickém 
nálezu a radiologickém vyšetření, které však není dostateč-
ně průkazné (5). V průběhu růstu jedince je charakteristickým 
projevem vzniku ankylózy reinkluze zubu, projevující se v ús-
tech jako jeho infraokluze. Diagnostickým symptomem je ver-
tikální diskrepance mezi ankylotickým a sousedním zubem 
pozorovatelná na intraorálním rentgenovém snímku. U proře-
zaného zubu a po skončení růstu jedince se k diagnostice an-
kylózy používá několik způsobů: 

1. Diagnostika na rentgenovém snímku (OPG nebo intrao-
rálním) – není u lokalizované formy příliš spolehlivá. Při roz-
sáhlejším poškození periodoncia může být pozorováno vymi-
zení radiolucentní periodontální štěrbiny. Někteří autoři udá-
vají jako průkazné CBCT vyšetření (6), nicméně i zde může 
dojít k nepřesné diagnostice (7).

2. Další možností je klinické vyšetření poklepem. Ankylotic-
ký zub je charakteristický svým zvonivým zvukem při pokle-
pu, oproti tlumenému zvuku u zubů s nepoškozeným závěs-
ným aparátem. Avšak ani tato zkouška není zcela průkazná. 
Andersean udává, že zkouška poklepem je průkazná jen v pří-
padě, kdy je poškozeno více než 20 % povrchu kořene zubu 
a nebo prostor velikosti více než 4 x 4 mm (8).

3. Za nepřímou diagnostiku lze považovat aplikaci ortodon-
tické síly a její zvyšování za účelem zjištění reakce suspektně 
ankylotického zubu. V případě nepohyblivosti zubů i při po-
užití nadměrných ortodontických sil lze usuzovat na přítom-
nost ankylózy.

4. Poslední variantou je detekce ankylózy pomocí přístro-
je periotest, který byl vyvinut pro diagnostiku parodontopatií 
a oseointegrace u dentálních implantátů. Princip funkce pří-
stroje spočívá v aplikaci perkusních akcelerometrických signá-
lů na povrch korunky, které elektronicky vysílá hlavička sondy. 
Signály směřují do mikrocomputeru a výsledkem je zvukový 
a vizuální signál. Čím je hodnota nižší, tím je větší kvalita pe-
riodoncia, resp. větší oseointegrace u implantátů (minusové 
hodnoty znamenají oseointegraci, hodnoty nad plus 10 jsou 
charakteristické pro oslabený parodont zubu). 

Léčba ankylózy stálých prořezaných zubů je obtížná, 
v mnoha případech naprosto nemožná (9, 10). Avšak není-li 
nutné zubem pohybovat, pak je i zbytečná. Ankylotický zub se 
vlastně chová jako implantát, je pevně oseointegrován v kos-
ti alveolárního výběžku. V případě růstu jedince a tím i čelisti 
dochází k jeho zanořování, reinkluzi. Po skončení růstu však 
svoji pozici nemění. Ankylotický zub se chová jako kotevní 
prvek s absolutní rigiditou, který se nepohybuje, lze však po-
zorovat pohyb okolních, nepostižených zubů.
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Obr. 1: Extraorální snímek 
v civilním úsměvu před 
zahájením léčby.

Obr. 7: Panoramatický snímek před léčbou.

Obr. 2 – 6: Intraorální snímky chrupu před zahájením ortodontické terapie.

ANAMNéZA
Osobní anamnéza a celkové vyšetření: Pacient, muž ve vě-

ku 24 let, nebyl nikým delegován a přišel sám na oddělení or-
todoncie, kde požadoval zlepšení estetiky frontálního úseku 
chrupu horní čelisti. Problémy se skusem vnímal jen okrajově. 
Neudával žádné celkové onemocnění, alergie, neužíval žád-
né léky. Nebyl si vědom zlozvyků, kousání tvrdých předmětů 
a přetěžování zubů ve skusu. Pacient udával v 1. roce života 
pád na zem, mající za následek frakturu dočasných řezáků. 
V 6 letech bylo provedeno chirurgické vybavení retinovaného 
zubu 12. Pacient již v minulosti (v 18 letech), absolvoval or-
todontickou terapii fixním aparátem v horní a dolní čelisti, je-
jímž cílem bylo uzavření skusu v distálních úsecích a vytvoře-
ní místa pro náhradu zubu 21. Fixní aparát byl sejmut po třech 
letech s neuspokojivým výsledkem. 

extraorální vyšetření: Obličej pacienta byl symetrický a pro-
fil přímý. Pacient měl nízkou linii úsměvu sahající při civilním 
úsměvu do poloviny výšky korunek horních řezáků, při emoč-
ním úsměvu horní ret sahal nad marginální gingivu zubů 22 
a 23 (obr. 1).

Intraorální vyšetření a dentální vyšetření: Sliznice dutiny 
ústní byla růžová, bez zánětu a patologického nálezu, orální 
hygiena byla na velice dobré úrovni.

Při prohlídce chrupu byly nalezeny tyto charakteristiky: skus 
vpravo Angle II. tř. o půl šířky premoláru, vlevo Angle I. tř. 
v molárech i špičácích. Posun střední čáry v horní čelisti byl 
1,0 mm vlevo, v dolní čelisti o 1,0 mm vpravo, hloubka skusu 
byla 4,9 mm a incizální schůdek 2,4 mm. V distálním úseku 
vlevo byl otevřený skus v rozsahu 24–27 velikosti -3,5 mm, 
vpravo u zubů 14,15 byla zjištěna hodnota -2 mm, v oblasti 
zubů 16, 47 -9 mm. V horní čelisti chyběly zuby 12 a 21, zub 
22 byl posunut do postavení zubu 21, mezera na náhradu zu-
bu 22 byla velikosti 6,0 mm a pryskyřičný zub 12 byl rovněž 
pryskyřicí fixovaný na okolní zuby. Dále bylo zjištěno: průběh 
marginální gingivy mezi zuby 11 a 22 v rozdílné hladině, na 
22 o 2 mm níže, zub 22 byl v mezioinklinaci a protruzi, vesti-
bulární inklinace korunek na 24, 25, tenké vestibulární lamely 
kostní kompakty u zubů 14, 15, 26, které měly obnažené krč-

ky. V dolní čelisti chybějící zub 46, mírné stěsnání, mezioro-
tace zubu 44 30°, meziorotace zubu 45 50°, infraokluze zubu 
47 velikosti 7,0 mm, tenké vestibulární lamely kostní kompak-
ty u zubů 45, 35, 36, mezioinklinace zubu 48 v rozsahu 50°, 
infraokluze zubu 37 2,0 mm (obr. 2 – 6).

Analýza panoramatického snímku: Byla potvrzena nepří-
tomnost zubů 12, 21, 46. V horní čelisti zub 22 v pozici 21, 
mezioinklinace kořene zubů 25 a 15, supraokluze zubu 27 
velikosti 1,5 mm. V dolní čelisti infraokluze zubu 37, 38 s ver-
tikálním úbytkem kosti, stejně tak na zubu 35. Zub 47 ve vý-
razné infraokluzi s vertikálním úbytkem kosti oproti zubu 45 
v rozsahu 7 mm se současnou mezioinklinací 40°, mezioinkli-
nace zubu 48 45° (obr. 7).

Analýza telerentgenového snímku: Skeletální a dentální 
hodnoty měřených parametrů byly bez výraznějších abnorma-
lit, vyjma protruzního postavení horních řezáků (1+NS 110,8°) 
a retruzního postavení dolních řezáků (1-Ml 79,7°) (obr. 8).

LéČeBNá ROZVAHA
Postavení zubu 47 ve výrazné infraokluzi bylo způsobeno 

postupnou reinkluzí zubu. Typickým znakem reinkluze způ-
sobené ankylózou je rozdílná vertikální úroveň kosti mezi an-
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Obr. 8: Telerentgenový snímek před léčbou.

Obr. 9: Panoramatický snímek 1 rok po ortodontické terapii.

kylotickým zubem a zuby okolními. V tomto případě byla dis-
krepance vertikální úrovně kosti 7 mm, což odpovídá vzni-
ku ankylózy v pubertálním růstovém spurtu. Dle Björkových 
studií je možné v pubertálním růstovém spurtu zaznamenat 
mezi 9. – 25. rokem života vertikální přírůstek výšky hřebene 
alveolu až o 8 mm (11). I když k další reinkluzi zubu z důvo-
du ukončení růstu již docházet nebude, je vhodné (z důvodu 
výrazné vertikální diskrepance) zub v tak výrazné infraokluzi 
extrahovat. Otevřený skus distálně byl přisuzován předcháze-
jící nevhodné ortodontické terapii. Jestliže je zub v reinkluzi 
v průběhu léčby použit jako kotevní, pak může dojít k infra-
okluzi okolních zubů. Bylo usuzováno, že jestliže bude fixní 
aparát založen pouze mezi zuby, kde se nepředpokládala an-
kylóza, dojde při použití mezičelistních tahů v distálních úse-
cích k uzavření skusu. Pro náhradu zubů 12, 22 implantáty 
bylo nutné napřímit kořeny zubů frontálního úseku s tím, že 
zub 22 by byl ponechán v místě 21 a opatřen fazetou. 

LéČeBNý PLáN
1. Extrakce 47.
2. Nasazení horního fixního aparátu v rozsahu zubů 17 – 27 
– nivelizace a napřímení kořene 22 a jeho intruze v rozsahu 
2 mm na úroveň marginální gingivy zubu 11. Napřímení 
kořenů premolárů.
3. Nasazení dolního fixního aparátu v rozsahu zubů 37 – 48 – 
nivelizace a intruze frontálního segmentu v rozsahu 33 – 43. 
Zub 48 může být použit jako kotevní jednotka.
4. Použití mezičelistních tahů mezi distálními úseky chrupu 
v rozsahu premolárů a molárů k uzavření otevřeného skusu 
tamtéž. Pro urychlení posunu bude případně provedena 
kortikotomie.
5. Po sejmutí fixního aparátu implantace v oblasti 12, 22 
a 46. 
6. Protetická sanace v podobě keramických korunek na 
implantátech a na zubu 22 ve tvaru zubu 21.
Plánovaná artikulace: Angle I. tř. vpravo a vlevo.
Retence: fixní retainer 33 – 43, 11 – 21, 13 – 14, 23 – 24, horní 
a dolní retenční fólie. 

LéČeBNý POSTUP
Chirurgická fáze I

Byla provedena extrakce ankylotického zubu 47 ve svodné 
anestezii 2 ml 4% Supracainem (Zentiva, Česká republika).

Ortodontická fáze
Byl nasazen horní a dolní fixní aparát – na zuby 17, 16, 26, 

47 kroužky Epic (OrthoOrganizer, Carlsbad, USA), kanyla na 
zubu 36 a zámky Elite Mini Twin s drážkou .022“ x .025“ na 
druhé premoláry, špičáky a řezáky (OrthoOrganizer, Carl sbad, 
USA). Proběhla sekvenční nivelizace od .014“ Orthonol Su-
perelastic Nitanium až po .017“ x .025“ Orthonol Superelas-
tic Nitanium (RMO Inc., Denver, USA). V průběhu nivelizace 
nedošlo k žádným změnám ve vertikální úrovni jednotlivých 
zubů a skus distálně byl oboustranně stále otevřený. Proto byl 
adaptován drát CNA .018“ x .025“ (OrthoOrganizer, Carls-
bad, USA) s napřimovacími ohyby na úpravu postavení koře-
ne zubu 22 a s ohyby na intruzi a napřímením kořene zubu 
23. Současně byly adaptovány mezičelistní elastické tahy na 
distální zuby v horním a dolním zubním oblouku. Nicméně 
i za této situace zuby nezměnily svoji polohu, což bylo pro-
kázáno na kontrolním OPG snímku (obr. 9). Otevřený skus 
v distálních úsecích chrupu přetrvával i nadále. Z důvodu zjiš-
těné rezistence zubů po aplikaci ortodontických sil bylo roz-
hodnuto o kortikotomii. Ta byla provedena piezoskalpelem 
dle Podesty v pravém i levém segmentu horní čelisti (12). Vý-
kon spočíval ve vertikálních řezech v mezizubních prostorech 
a v perforacích vestibulární lamely u jednotlivých zubů, kte-
ré měly být extrudovány. Nicméně tyto snahy o uzávěr distál-
ně otevřeného skusu za pomoci extruze premolárů a molárů, 
podpořené kortikotomií, byly neúspěšné, a to i při následném 
použití ocelového drátu .018“ x .025“ (OrthoOrganizer, Ca-
rlsbad, USA) a mezičelistních elastických tahů (obr. 10 – 12).

Proto bylo pojato podezření, zda není závěsný aparát zu-
bů poškozen ve smyslu náhradní resorpce (ankylózy). V tomto 
případě není možné s danými zuby vykonávat jakýkoliv orto-
dontický pohyb. K zajištění potenciální ankylózy sloužil pe-
riotest (obr. 13). Přístrojem Periotest M (Medizintechnik Gul-
den, Germany) byly zjištěny hodnoty na jednotlivých zubech 
od -3 do -8, což odpovídá oseointegraci zubu, tedy ankylóz-
ním změnám (obr. 14). Na všech zubech byl průkazně poško-
zen jejich závěsný aparát a nebylo možné s nimi vykonávat 
v budoucnu žádné ortodontické pohyby. Byl zhotoven kon-
trolní panoramatický snímek, který prokázal nulové změny 
v postavení kořenů zubů po aplikaci ortodontických sil v prů-
běhu 2 let terapie (obr. 15). Na základě těchto zjištění byla or-
todontická terapie ukončena a pacient odeslán k protetikovi, 
se kterým byla konzultována změna léčebného plánu.
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Protetická rozvaha
Po neúspěšné ortodontické terapii bylo rozhodnuto o ji-

ném řešení anomálie, a to v podobě protetické sanace chrupu 
(obr. 16 – 19). Pro prvotní rozvahu byla nutná analýza studij-
ních modelů v artikulátoru a bylo nezbytné zhotovit diagnos-
tický wax-up (obr. 20 – 22). Z důvodu generalizované ankyló-
zy v celém chrupu byla interkuspidace oblouků pouze u dvou 
párů zubů, a to u 14 s 44 a 23 s 34. Skus nebylo nutné zvyšo-
vat. Bylo naopak potřeba doplnit zuby tak, aby bylo dosaženo 
maximální interkuspidace v celém chrupu. 

Protetická fáze I 
Pomocí silikonových klíčů byl wax-up přenesen do úst 

a zhotoven v rozsahu distálních úseků tzv. mock-up z che-
micky tuhnoucí pryskyřice Optitemp Automix (Spofadental, 

Česká republika) (obr. 23). Ten zároveň sloužil k fixaci skusu. 
Pro zajištění vertikálních a horizontálních poměrů čelistí by-
lo přistoupeno k rekonstrukci chrupu po jednotlivých sextan-
tech (13, 14, 15, 16). Byla zvolena minimálně invazivní pre-
parace a rekonstrukce pomocí keramických table-top (overlay) 
(obr. 24, 25), za použití materiálu IPS e.max press (Ivoclar Vi-
vadent, Liechtenstein). Hranice preparace byla vedena pouze 
ve sklovině po linii maximální konvexity zubu dle mock-up. 
Takto připravené zuby byly otiskovány jednofázovou metodou 
dvojího míchání A silikonem Express XT Penta H (3M ESPE, 
Germany).

Fixace keramických table-top probíhala v absolutním suchu 
díky adaptaci kofferdamu za použití světlem tuhnoucího fo-
tokompozitního materiálu Variolink Veener (Ivoclar Vivadent, 
Liechtenstein). 

Postup byl následující (obr. 26):
Provizorium bylo opatrně odstraněno brouskem a skalpe-

lem. Povrch zubu byl opískován aluminium oxidovým práš-
kem s velikostí zrn 50 μm a omyt alkoholem. 

Po vyzkoušení keramických overlayí byl jejich vnitřní po-

Obr. 10 – 12: Situace v ústech po 24 měsících ortodontické terapie a po kortikotomii.

Obr. 16 – 19: Stav chrupu po sejmutí fixního aparátu.

Obr. 13: Periotest M 
(Medizintechnik Gulden, 
Německo).

Obr. 15: Panoramatický snímek před sejmutím fixního aparátu. 

Obr. 14: Hodnoty naměřené 
periotestem u jednotlivých zubů.
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vrch ošetřen tímto postupem: naleptání 20 s 10% kyselinou 
HF, opláchnutí vodou, odstranění zbytků soli 37% kyselinou 
H

2
PO

4
 po dobu 1 min., opláchnutí vodou, očištění v ultrazvu-

kové čističce s 95% ethanolem po dobu 5 min., silanizace po-
vrchu 1 min. Monobond Plus (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) 
a nanesení fixačního cementu. 

Povrch zubu byl ošetřen tříkrokovým adhezivním systé-
mem: leptání skloviny 37% kyselinou H

2
PO

4
 po dobu 30 s, 

opláchnutí, vysušení, primer 10 s, odsátí, plněný bond (Opti-
bond FL Kerr), umístění overlaye s fixačním cementem, odstra-
nění přebytků cementu, polymerace lampou. K inhibici oxi-
dační vrstvy byl nanesen glycerinový gel a osvícen UV lam-
pou 20 s (17, 18).

Distální úseky byly rekonstruovány pomocí keramických ta-
ble-top, a to v rozsahu zubů 16,15, 25, 26, 27, 45, 35, 36, 37.

Protetická fáze II
Na závěr proběhla rekonstrukce horního frontálního úseku 

chrupu v rozsahu zubů 14 – 24. 

Protetická rozvaha řešení frontálního úseku
Ve frontálním úseku chrupu chyběly zuby 12, 21, přičemž 

zub 22 se nacházel na místě zubu 21. Zub 22 byl v protruzi 
a korunka zubu 23 byla skloněna distálně. Marginální průběh 
gingivy byl v oblasti řezáků disharmonický, nevyhovující pra-
vidlu high-low-high (stejná úroveň výšky marginální gingivy 
na středních řezácích a špičácích a o 1 mm nižší na laterál-
ních řezácích) (obr. 27) (19).

Proto bylo nutné pro budoucí návrh finální protetiky a rozvahu 
výsledné práce provést pomocí fotografií dle protokolu DSD (di-
gital smile design) estetickou analýzu frontálního úseku chrupu 
(20, 21). Byly vytyčeny referenční prvky, jako jsou střední čára, 
incisální rovina, linie úsměvu, poměr délek a šířek korunek dle 
„golden proportion“ a průběh marginální gingivy (obr. 28, 29) 
(22, 23). Tento virtuální návrh byl přenesen na sádrový model 
a zhotoven voskový předtvar protetické sanace (wax -up) a ná-
sledně vyzkoušen pomocí mock-up v ústech pacienta (obr. 30). 

Kvůli nedostatku místa pro implantáty v oblasti 12, 22 byl 
horní frontální úsek chrupu rekonstruován pomocí celokera-
mických můstků IPS e.max press (Ivoclar Vivadent, Liechten-
stein) nesených na zubech 13 – 11 a 22 – 23. 

Konzervativně-endodontická fáze
Zuby 22 a 23 byly endodonticky sanovány, neboť u nich 

hrozilo nebezpečí poranění pulpy při jejich preparaci (sklon 

zubů). Kanálky byly strojově opracovány a zaplněny metodou 
vertikální kondenzace nahřátou gutaperčou v kombinaci se 
sealerem AHplus (DENTSPLY Ltd., UK). Zbytek zubů byl do-
plněn postendodontickou kompozitní dostavbou Gradia core 
(GC, Japan) se sklovláknovými čepy (FRC) DT light SL fibre 
post (VDW, Germany) (obr. 31).

Frontální úsek byl napreparován a opatřen provizorními 
můstky v rozsahu zubů 13 – 11 a 21 – 23.

Pro dosažení požadovaného estetického výsledku finální 
protetické práce byla provedena chirurgická úprava průběhu 
marginální gingivy v oblasti 21 a 23.

Chirurgická fáze II
Chirurgické prodloužení klinické korunky bylo indikováno 

na základě estetické disproporcionality horního frontálního 
úseku, diagnostikovaného na základě DSD protokolu. Chirur-
gická korekce byla nutná na zubu 22, který byl v pozici zubu 
21, a na zubu 23. Oba zuby bylo nutné prodloužit o 2 mm. 
Jedním ze základních parametrů, kterému je třeba u estetické-

Obr. 20 – 22: Diagnostický wax-up distálních úseků.

Obr. 23: Mock-up zhotovený pomocí 
silikonového klíče.

Obr. 24: Minimálně invazivní preparace 
ve sklovině na keramické table-top.

Obr. 25: Keramické table-top (keramické 
overlaye) zubů 35, 36, 37.

Obr. 26: Příprava zubu k fixaci keramické overlaye: a) očištění 
alkoholem, b) pískování aluminiumoxidovým práškem, c) 
keramická overlay, d) leptání skloviny 37% H

2
PO

4
, e) sklovina po 

leptání, f) fixace keramické overlaye, v aproximálním prostoru 
zavedena nit superfloss k odstranění přebytků fixačního cementu.
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ho prodlužování korunek věnovat pozornost, je šíře připojené 
gingivy, která by chirurgickou korekcí směrem apikálním ne-
měla být změněna na menší hodnotu než 2 mm (24). Šířka při-
pojené gingivy tak určuje typ operace. Kdyby rozsah gingive-
ktomie měl zanechat méně než 2 mm připojené gingivy, musí 
se k prodloužení užít apikálně posunutý lalok (25). V prezen-
tovaném případě byla tato šíře necelých 5 mm. Prodloužení 
proto bylo provedeno prostou gingivektomií s osteoplastikou. 
Pokud má mít estetická úprava gingiválního okraje předvída-
telný výsledek, tzv. biologická šíře (tj. úsek mezi vrcholem al-
veolární kosti a dnem sulku) musí být brána jako konstant-
ní rozměr (26). Biologickou šíři (BŠ) lze přesně změřit pouze 
histologicky, v praxi je nutné se spolehnout na rozměr dento-
gingiválního komplexu (DGK), což je součet biologické šíře 
a gingiválního sulku. Tato hodnota je v literatuře uváděna oko-
lo 3 mm bukálně a 4,5–5 mm aproximálně, je však značně in-
dividuální (27). V praxi se proto určuje hloubka DGK sondáží 
v lokální anestezii. Hodnota v prezentovaném případě činila 
2 mm vestibulárně a 3 mm aproximálně (obr. 32).

Při výkonu byl rozsah gingivektomie kontrolován chirurgic-
kou šablonou zhotovenou dle wax-up (obr. 33). Osteoplasti-
ka byla provedena pouze s lehkým odpreparováním mukope-
riostálního laloku v nutném rozsahu, bez horizontálních a ver-
tikálních nářezů sliznice, a to v rozsahu předem sondované 
hloubky DGK. U zubu 22 byla navíc meziálně provedena ko-
rekce gingivy vysokofrekvenčním proudem, a to z důvodu vy-
tvoření dostatečného prostoru pro provizorní korunku odpoví-
dajícího tvaru (obr. 34, 35).

Protetická fáze III
Prodloužené zuby 22 a 23 byly ještě týž den napreparová-

ny do požadované délky a opatřeny provizorními korunkami. 
Korunky byly v oblasti krčkového uzávěru doplněny chemicky 
tuhnoucí pryskyřicí tak, aby nedošlo k relapsu gingivy.

Po měsíci hojení byly zhotoveny nové provizorní korunky 
odpovídajícího tvaru, které sloužily k dalšímu formování gin-
givy v rozsahu zubů 13 – 11, 21 – 23 (obr. 36).

Po uplynutí 3 měsíců od chirurgického výkonu byly zuby 14 
a 24 preparovány na fazety a zuby 13 – 11 a 22 – 23 na fixní 
můstky (obr. 37). Hranice preparace na korunky byla na zu-

Obr. 27: Výchozí stav, disharmonický průběh 
marginální gingivy.

Obr. 28 – 29: 
Faciální analýza 
dle DSD konceptu 
a digitální 
vizualizace 
plánované situace.

Obr. 31: Intraorální 
RTG snímek po 
endodontickém 
ošetření zubů 22, 23.

Obr. 30: Mock-up frontálního úseku horní čelisti zhotovený 
pomocí silikonového klíče. 
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Obr. 32: Výchozí stav, měření připojené gingivy.

Obr. 34: Odklopení mukoperiostálního laloku před 
osteoplastikou. 

Obr. 36: Provizorní můstek odevzdaný po chirurgii, 
druhý provizorní můstek (modelace měkkých tkání).

Obr. 38 – 41: Výsledná rekonstrukce, frontální pohled a boční pohledy ve skusu, 
průběh marginální gingivy high-low-high.

Obr. 33: Chirurgická šablona.

Obr. 35: Stav po gingivektomii a osteoplastice.

Obr. 37: Stav před finálním otiskem.
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bech vestibulárně zanořena lehce subgingiválně. Preparační 
hranice u fazet byla vedena 1 mm supragingiválně. Dentin ob-
nažený preparací byl před otiskem izolovaně ošetřen tříkroko-
vým adhezivním systémem Optibond FL (Kerr, Italy) dle proto-
kolu IDS (immediate dentin sealing) (28, 29). Při této technice 
se přebytky bondu nesmí dostat na sklovinu. Pokud se tak sta-
ne, musí se před otiskem odstranit jemným brouskem. Takto při-
pravené zuby byly otiskovány jednofázovou metodou dvojího 
míchání A silikonem Express XT Penta H (3M ESPE, Germany). 

Keramické můstky a fazety byly fixovány světlem tuhnou-
cím fotokompozitním materiálem Variolink Veener (Ivoclar vi-
vadent, Liechtenstein) (obr. 38 – 43). 

Vzhledem k věku pacienta jsme přistupovali k rekonstrukci 
co nejméně invazivně, což přispívá k prodloužení životnosti 
rekonstrukce (obr. 44 – 46).

DISKUSe
Generalizovaná forma ankylózy je velice vzácná. Etiologie 

vzniku je neznámá, nicméně jako nejpravděpodobnější pří-
čina se jeví porucha látkové výměny v periodontální štěrbi-
ně, tedy porucha metabolismu. V důsledku toho může dojít 
ke vzniku prázdných míst v periodonciu a jejich následnému 
vyplnění kostní tkání, která se spojí s povrchem zubu, a tím 
vznikne ankylóza. Je otázkou, zda sama ortodontická léčba 
může vyvolat poruchu látkové výměny například použitím ne-
přiměřeně velkých ortodontických sil, a nebo zda tento faktor 
nehraje významnou roli. Z literatury je známo, že nadměrná 
ortodontická síla vede spíše ke vzniku zevní resorpce apexu 
kořene, a to ve formě infiltrační zánětlivé resorpce. Dle veli-
kosti aplikované ortodontické síly je tento proces reverzibilní 
nebo ireverzibilní. Na buněčné úrovni je principem přístup 
osteoklastů k mineralizované tkáni v průlomech v buněčné 
vrstvě na povrchu kořene, a to mechanickým poškozením pre-

cementu. K tomu nejčastěji dochází působením velké orto-
dontické síly (30 – 35). Dle její velikosti a doby působení mů-
že vzniknout resorpce povrchová, zánětlivá, nebo náhradní. 
Při nejzávažnější formě dochází k náhradě zubní tkáně kostí 
a vzniku ankylózy. Z toho vyplývá, že i nešetrná ortodontic-
ká terapie může být příčinou vzniku ankylózy na některém ze 
zubů. Nicméně poškození periodoncia všech zubů je těžko 
představitelné. Generalizovaná forma ankylózy musí mít tedy 
i jinou příčinu, ta je však prozatím neznámá. Ortodontická te-
rapie je při této diagnóze nemožná. 

Následná protetická sanace v podobě overlayí je tak z este-
tického i funkčního hlediska pouhou kamufláží vzniklé situa-
ce. Korekce distálně otevřeného skusu pomocí overlayí není 
běžnou variantou terapie této anomálie, avšak jiná alternativa 
zde nebyla možná. Byla zvažována oseodistrakce, která se po-
užívá při řešení ankylózy na jednotlivých zubech (10). Avšak 
představa separace většího počtu zubů do kostních segmentů 
a jejich posun v horní čelisti kaudálně, případně v dolní čelisti 
kraniálně do skusu, je nerealizovatelná.

ZáVěR
Generalizovaná forma ankylózy postihující celou dentici 

je velice vzácným onemocněním, které znemožňuje korekci 
dentální či skeletální anomálie ortodontickou terapií. I když 
není prokázáno, že nevhodná ortodontická terapie působí po-
škození periodoncia, jež vede ke spojení kořenového cemen-
tu s kostí, je lépe se vyvarovat použití příliš velkých a dlouho-
dobých ortodontických sil. Následná protetická rekonstrukce 
v podobě overlayí je řešením jak funkčním, tak estetickým, 
i když ne původně plánovaným. Interdisciplinární spolupráce 
tak nemusí řešit jen promyšlené fáze léčby se snahou o ideální 
výsledek terapie, ale může odstranit i problémy a komplikace, 
které se během terapie objeví. 

Fotografie jsou publikovány se souhlasem pacienta.

Obr. 42 – 43:  
Výsledná rekonstrukce – 
okluzní pohledy.

Obr. 44 – 45: Výsledná rekonstrukce v extraorálních pohledech – 
přední pohled v úsměvu a v poloprofilovém pohledu.

Obr. 46: Panoramatický snímek po výsledné rekonstrukci chrupu.
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study. Eur J Orthodont, 2001, 23(1): 35–49.
32. Maltha JC, van Leeuwen eJ, Dijkman Ge, et al.  
Incidence and severity of root resorption in orthodontically moved 
premolars in dogs. Orthod Craniofac Res, 2004, 7(2): 115–121.
33. Ballard D, Chan e, Petocz P, et al. Comparison of root resorption 
after 4 versus 8 weeks of light and heavy forces. Book of abstracts, 
83rd Congress EOS, Berlin, 20.–24. 6. 2007.
34. Harris DA, Jones AS, Darendeliler MA. Physical properties of 
root cementum: Part 8. Volumetric analysis of root resorption craters 
after application of controlled intrusive light and heavy orthodontic 
forces: A microcomputed tomography scan study. 
Amer J Orthod Dentofacial Orthop, 2006, 130(5): 639–647.
35. Chan e, Darendeliler MA. Physical properties of root cementum: 
Part 5. Volumetric analysis of root resorption craters after application 
of light and heavy orthodontic forces. Amer J Orthod Dentofacial 
Orthop, 2005, 127(2): 186–195.

V české terminologii z oblasti 
dentální implantologie jsme se 
setkali s trojím způsobem překladu 
anglického slova osseointegration 
(vhojení implantátu do kosti). Jak 
tedy toto slovo v češtině správně 
používat a psát?

Vyjádření jazykové poradny Ústavu 
pro jazyk český AV ČR:

Z možností osseointegrace x oseo-
integrace x osteointegrace je nejméně 
vhodná varianta se dvěma ss. 

Komponent oss- vychází z latinského 
adjektiva osseus, což v příslušných od-
vozených slovech zachovávají západ-
ní jazyky. Čeština však již v minulos-
ti zjednodušila zápis na jedno s (srov. 
osifikace, osein). Překlad anglického 

osseointegration českým oseointegra-
ce je tedy z tohoto pohledu v pořádku. 

Je však vhodné uvažovat v širších 
souvislostech s přihlédnutím k sousta-
vě dalších odborných názvů. Lékařské 
termíny mívají původ v latině a řečti-
ně; řecké osteon je základem celé řady 
složených slov s první částí osteo-: os-
teoartritida, osteodysplazie, osteoblas-
tom, osteogeneze, osteoplastika, osteo-
metrie, osteosyntéza, osteotomie (hoj-
ný počet dokladů uvádí Velký lékařský 
slovník). Proto se jako ústrojný jeví i zá-
pis osteointegrace.  

Odborné názvosloví musí vyhovovat 
především potřebám příslušného obo-
ru (a tedy i odborníkům v tomto obo-
ru), často záleží i na vžitosti a tradici. 
Vzhledem k tomu, že v tomto případě 

jde o termín relativně mladý a že v prv-
ní české monografii/učebnici dentální 
implantologie (Šimůnek A. a kol., Den-
tální implantologie, Nucleus, Hradec 
Králové, 2001) se užívá zápis oseo-, je 
třeba být tolerantní k oběma podobám. 
Je velice pravděpodobné, že v průběhu 
času jedna z nich výrazně převáží. 

PhDr. Anna Černá
jazyková poradna Ústavu pro jazyk 

český AV ČR

Stanovisko redakční rady LKS: V odbor-
ných kruzích a v české odborné literatu-
ře převažuje termín OSeOINTeGRACe, 
proto doporučujeme používat tuto va-
riantu.

JAZyKOVý KOUTeK LKS
OSSeOINTeGRACe VS. OSeOINTeGRACe VS. OSTeOINTeGRACe
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COLOR ATLAS OF DIFFeReNTIAL  
DIAGNOSIS IN DeRMATOPATHOLOGy

recenze

Loren E. Clarke, Jennie T. Clarke, Klaus F. Helm
Jaypee Brothers Medical Publisher Ltd., New Delhi, London, Philadelphia, Panama, 2014, 1. vydání
ISBN 978 – 93 – 5090 – 845 – 7; vázáno, 520 číslovaných stran, cena cca 5900 Kč

Velice hodnotná a zajímavá publikace 
dvou amerických dermatoložek 
a dermatopatologa je založena 
na jejich bohatých zkušenostech 
s chorobami kůže (a sliznic). 
Vyznačuje se bohatou a velice 
kvalitní obrazovou dokumentací 
(vše na křídovém papíře) sestávající 
z typických histopatologických, ale 
i klinických nálezů, jejichž valná část 
je dokumentována záběry pořízenými 
právě v orofaciální oblasti, což se 
z pohledu recenzenta jeví jako velice 
příjemná a přínosná skutečnost. 

Orientace v knize je velice snadná. Má 
celkem 15 kapitol popisujících typické 
histopatologické nálezy v jednotlivých 
skupinách chorob, přičemž posledních 
5 kapitol je věnováno nádorovým cho-
robám, jejich příbuzným a přednádoro-
vým stavům. Text každé kapitoly sestává 
z přehledu chorob v dané skupině, úvod-
ní stati charakterizující popisovanou pro-
blematiku, soupisu histopatologických 
a klinických diagnostických kritérií jed-
notlivých chorob, diferenciálně diagnos-
tické stati a dalších důležitých charakte-

ristik (orig. pearls) popisovaných nemocí, 
a ze seznamu stěžejní literatury.

Je zřejmé, že nejzajímavější je tato 
publikace pro specializované patology. 
Mnohé poučení v ní však naleznou i pra-
covníci klinických oborů, mezi něž lze 
zařadit i tu část klinických stomatologů 
a maxilofaciálních chirurgů, kteří se blí-
že věnují chorobám ústní sliznice či lépe 
orální medicíně a patologii a orofaciální 
onkologii. Prakticky v každé kapitole lze 
nalézt důležité chorobné jednotky, jež se 
v orofaciální krajině vyskytují.

Za samostatnou zmínku stojí několik 
kapitol. Kapitola č. 1 popisuje choroby 
s „normálními“ histologickými nálezy, tj. 
s nálezy velice diskrétními až minimálními 
(např. tetováž, amyloidóza, stavy po apli-
kaci silikonových výplní, sklerodermie). 
V kapitole č. 3 popisující patologické změ-
ny lokalizované převážně subepiteliálně 
a perivaskulárně nalezneme multiformní 
erytém, lupus erythematodes, lichen pla-
nus a lichenoidní reakce, ale i sekundár-
ní stadium syfilidy, boreliózu a aktinic-
kou dermatitidu. Rozsáhlá a velice pouč-
ná kapitola č. 4 se zabývá puchýřnatými 
a akantolytickými chorobami, s nimiž se 
v dutině ústní a orofaciální krajině setká-
váme relativně často (např. infekce – im-
petigo, herpes simplex, autoagrese – pem-
phigus vulgaris a všechny další typy pem-
phigu, pemphigoid všech typů, m. Hailey-
-Hailey, Darierova a Grooverova choroba, 
lineární IgA dermatóza a další), včetně pa-
togeneze jednotlivých typů puchýřů. V ka-
pitole č. 6 nalezneme infiltrativní procesy 
s různými typy zánětlivých infiltrátů, mj. 
sarkoidózu, Crohnovu chorobu, orofaci-
ální granulomatózu, rosaceu, hluboké my-

tické infekce, projevy terciární syfilidy, tu-
berkulózy a lepry, Behçetovu chorobu. Ka-
pitola č. 11 je věnována melanocytickým 
nádorům a příbuzným jednotkám – pig-
mentovým névům všech typů, nejrůzněj-
ším melaninovým hyperpigmentacím. Ma-
ligní melanomy jsou zde uvedeny včetně 
jejich stagingu. Obsáhlá kapitola č. 12 po-
pisuje kožní epitelové nádory (spinaliom, 
bazaliom) a histologicky podobné afekce 
(např. keratoakantom, aktinické kerató-
zy, virové akantomy). V kapitole č. 14 na-
jdeme nádory mezenchymálního původu 
a jim příbuzné chorobné jednotky (jizvy, 
keloidy, desmoid a dermatofibrosarkom, 
neurinomy, neurofibromy a dermatofib-
romy). Podrobně jsou rozvedeny obtížné 
subkapitoly týkající se lipomů, liposarko-
mů a hemangioendoteliomů, cévních ná-
dorů a malformací včetně Massonovy an-
giomatózy, pyogenního granulomu, Kapo-
siho sarkomu, nádoru z granulárních bu-
něk a dalších. Závěrečná kapitola se za-
bývá rovněž velice nesnadnou histopato-
logickou problematikou kožních lymfomů 
a pseudolymfomů, histiocytózy z Langer-
hansových buněk, leukemií. Publikace je 
doplněna věcným rejstříkem odkazujícím 
čtenáře jak na stránky, tak na tabulky a ob-
rázky s daným heslem.

Recenzi lze zakončit tvrzením, že pu-
blikace je po obsahové i formální strán-
ce neobyčejně zdařilá, jak už tomu bývá 
u mezioborově pojatých děl, dokladují-
cí všestrannou výhodnost úzké spoluprá-
ce klinických pracovníků a specializova-
ných patologů.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Hradec Králové

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH ČASOPISů PRO ČLeNy ČSK 
Komora na rok 2016 kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické podobě těchto 
zahraničních odborných časopisů: 

●●  International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry  
(ISSN 0198 – 7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.

●●  International Journal of Oral & Maxillofacial Implants  
(ISSN 0882 – 2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.

●● Journal of endodontics (ISSN 0099 – 2399)

●● Journal of Periodontology (ISSN 1943 – 3670)

●● Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022 – 3913)

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

Kancelář ČSK
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historie

DeNTALIA V ZUBNíM LéKAřSTVí

Rivanol-formalin na dezinfekci 
kořenových kanálků s gangrénou, 
vyráběn firmou J. Nagel & Co. 
v Lipsku v r. 1929, lahvička na 30 cm3 
za 2,50 říšských marek.

Devital vyráběný stejnojmennou 
firmou v r. 1961, balení na 5 cm3 stálo 
2,40 východoněmeckých marek.

Souprava Calcium Sandoz se používala pro 
injekční léčbu kalciem. Vyráběno firmou 
Sandoz AG v Norimberku kolem r. 1938 
a prodáno nádražní lékárnou v Coburgu za 
5,10 říšských marek.

S rozvojem zubního lékařství jako 
samostatného oboru medicíny se 
specializoval a rozšiřoval také obor 
stomatologické farmakologie.

V medicíně starých kultur, např. Me-
zopotámie a Egypta, sice objevujeme 
náznaky léčebných přípravků proti bo-
lesti i zánětu, ale tyto poznatky se vytrá-
cejí a postupně je střídá šarlatánství stře-
dověku se svými podivnými receptura-
mi sycenými myšími hlavičkami, žabími 
nožičkami a dalšími „substancemi“.

S rychlým vývojem stomatologie ve 
2. polovině 19. stol. se i léky pro orofa-
ciální oblast začlenily do spektra rozši-
řující se farmaceutické nabídky. Farma-
kologie již pracuje na vědeckých zákla-
dech a v zubním lékařství se prosazuje 
v oblasti konzervačních a parodontolo-
gických ošetření včetně ústní hygieny. 

V zubním lékařství, většinou ve sto-
matochirurgii, se samozřejmě uplatňu-

jí léky ze všeobecné medicíny (anesteti-
ka, antibiotika).

Možná vás bude zajímat, jak to by-
lo u nás. 

Po rozpadu habsburské monarchie spo-
lu s rozvojem farmacie vznikl v Českoslo-
vensku i vlastní dentální průmysl. (Tento 
vývoj popsal např. dr. Foustka v r. 1948 
v rakouském časopise Dental Revue.)

Mezi průkopníky v oblasti dentální 
chemie patří lékař Scheuer z Teplic-Ša-
nova, který vyráběl léky a kořenové vý-
plňové materiály. Za významný mezník 
můžeme považovat rok 1928, kdy v lé-
kové továrně Pragochemie vzniklo spe-
cializované oddělení na dentální výrob-
ky. Po pracném vývoji pak v roce 1933 
byla zahájena výroba dodnes známého 
a hojně používaného cementu Adhe-
sor. Ve třicátých letech byla v Teplicích-
-Šanově založena továrna Pharmaden-
ta, jak název napovídá, s výrobou léků 
pro zubní lékařství. Musíme zmínit ov-
šem i další firmy: Dr. Babor se známým 
výrobkem Leptagin, Schnöbling se sa-
dou pro zubní hygienu značky Thymo-
lin. V Krásné Lípě působila firma Ruva. 
A teď něco pro stomatology-motoristy 
– firma JAWA v r. 1943 založila vlast-
ní dentální oddělení a vyvíjela výrobky 
značky Superacryl a Superpont. Po válce 
dochází v rámci znárodňování průmyslu 
i ke sjednocení většiny farmaceutických 
továren a výrobců dentálních materiálů 
do národního podniku Spofa.

Farmaceutické a farmakologické ex-
ponáty v zschadrasském muzeu tvoří 
pěknou sbírku. Registrováno je zde více 
než 5000 položek.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci 
a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu-
zea historie zubního lékařství v Zschadrassi panu 
Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Čepy podle dr. C. Rumpela na výplně 
kořenových kanálků obsahující parafin- thymol. 
Vyráběla je Humboldtova lékárna (Hugo 
Heilborn) ve Vratislavi kolem r. 1915.

Lobelin (alkaloid dříve používaný jako 
respirační analeptikum mající podobný účinek 
jako nikotin, ale slabší) proti  akutní zástavě 
dechu. Výrobek firmy C. H. Boehringer Sohn 
v Ingelheimu nad Rýnem (kolem r. 1935), 
prodán lékárnou ve městě Marl-Hüls za 17,20 
říšských marek. Velké a malé balení.

Léková lahvička z Kanady pamatuje 
zlatou horečku na Klondiku (kolem 
r. 1890). Lahvička s „lékem proti bolesti“ 
se ukládala do dřevěného pouzdra 
chráněného kůží. Nosilo se na opasku. 
Průměr 7 cm, výška 17 cm.

Causticin na devitalizaci pulpy (obsahoval 
oxid arsenitý) podle barvy v různých dávkách, 
vyráběn firmou M. Woelm v Eschwege 
v letech 1930 – 1950. Doba působení byla: 
červená 1 – 2 dny, modrá 2 – 3 dny, žlutá 
3 – 5 dnů, černá 4 – 8 dnů.
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Na základě dvaceti let zkušeností s používáním úzkých implantátů v klinické praxi rozšiřuje LASAK nabídku implantologického systému BioniQ® o implantáty 

s průměrem 2,9 mm. Implantáty BioniQ® S2.9 nabízejí optimální řešení v situacích, ve kterých je léčba konvenčními implantáty problematická nebo nemožná, 

nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby či implantáty. Implantáty jsou vyráběny z vysokopevnostního čistého 

titanu a opatřeny hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma 

QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické komponenty.

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

2,9 mm

Ceník − 
kalkulaCe Cen 
Zpracováváme v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb. „o cenách“
dle potřeb objednávající ordinace

- Individuální kalkulace a ceníky
-  Aktualizace ceníků na změny cen 

protetických výrobků
- Podnikatelské záměry při investicích
-  Individuální konzultace k ekonomice  

a financování praxe
- Odhady cen ordinací

SKS poradenství, s. r. o.
Ing. Pavel Kašpárek, CSc.
K Šeberáku 114/10
148 00  Praha 4-Kunratice
tel./fax.: 244 913 026, 603 900 213
e-mail: sks@post.cz

Žitomírská 26, Praha
tel.: 777 84 85 84

dentika@dentika.cz
www.dentika.cz

Zirkonová korunka (mezičlen)
metodou CAD/CAM

za 2.300 Kč (1.950 Kč)

Celokeramická korunka

za 2.200 Kč

Dentika, s. r. o.
zubní laboratoř  
zaměřená na  
keramiku

Zubní laboratoř DENTIKA

Doprava po celé České republice
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SeRVIS blahopřejeme

„Vím, že máte celkovou náhradu.  
Ale chtěl jsem vás potěšit informací, že na ní nemáte jediný kaz!“

informace

Na základě dvaceti let zkušeností s používáním úzkých implantátů v klinické praxi rozšiřuje LASAK nabídku implantologického systému BioniQ® o implantáty 

s průměrem 2,9 mm. Implantáty BioniQ® S2.9 nabízejí optimální řešení v situacích, ve kterých je léčba konvenčními implantáty problematická nebo nemožná, 

nejčastěji ve frontálním úseku s omezenou nabídkou kosti nebo malou mezerou mezi zuby či implantáty. Implantáty jsou vyráběny z vysokopevnostního čistého 

titanu a opatřeny hydrofilním, nanostrukturovaným BIO povrchem. Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma 

QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické komponenty.

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

2,9 mm

●● MUDr. Jaromíra Banková 
slaví v červnu životní jubileum. 
Patří k nejvýraznějším osobnostem 
stavovské činnosti v olomoucké 
oblasti. Významně se zasloužila 
o vznik Regionálního vzdělávacího 
střediska OSK Olomouc. Svoji oblast 
zastupovala také ve sněmu ČSK. 
V letech 1997 – 2001 pracovala 
v představenstvu ČSK a členkou tohoto 
orgánu je opět od r. 2009. K životnímu 
jubileu upřímně blahopřeje ČSK, 
kolegové a kolegyně.

●● MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc.,  
slaví v červnu 75. narozeniny. 
Je specialistou v oboru ústí, čelistní 
a obličejové chirurgie a dlouhá léta 
patří k uznávaným odborníkům 
Stomatologické kliniky LF UK a FN 
v Hradci Králové. Za celoživotní přínos 
zubnímu lékařství mu ČSK v r. 2009 
udělila čestný titul Osobnost české 
stomatologie. Jubilantovi upřímně 
blahopřeje ČSK.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členům, kteří 
v červnu slaví významné životní 
jubileum:
●● MUDr. Miloslava Staňková 
●● MUDr. Jaromír Holík

Stejně jako v předcházejících letech 
připravila společnost dm drogerie 
markt, s. r. o., i pro letošní 6. ročník 
preventivního programu VeSeLé 
ZOUBKy soutěž o nejlepší projekt na 
téma Prevence zubního kazu. 

Preventivní program Veselé zoubky 
je určen pro děti 1. tříd základních škol 
a je zaměřen na správnou péči o zuby 
a zdravé stravovací návyky. Zástupci dm 
drogerie navštěvují vybrané školy v re-
gionu, zábavnou formou ukazují dětem 
správnou techniku čištění zubů, připo-
mínají nutnost pravidelných návštěv 
zubního lékaře a pomáhají jim oriento-
vat se v potravinách, které jim prospíva-
jí a které jim naopak škodí. Děti přihlá-

šených škol následně při vytváření pro-
jektů čerpají ze získaných znalostí a do-
vedností. 

Letos se opět sešlo více než 70 vel-
mi nápaditých prací. Ty byly hodnoce-
ny nejprve pracovníky dm drogerie a je-
jich výběr následně posoudila odborná 
porota, která vybrala deset vítězů. Hod-
notila originalitu, náročnost provedení, 
míru zapojení dětí a dodržení tématu. 
Odměnou pro vítěze je zájezd do praž-
ského Divadla Spejbla a Hurvínka.

Preventivnímu programu Veselé zoub-
ky byla i pro rok 2016 udělena licence 
na užívání Pečeti České stomatologické 
komory.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

VeSeLé ZOUBKy OCeNILy NeJLePŠí DěTSKé 
PROJeKTy NA TéMA PReVeNCe

Odborná porota 
ocenila nejlepší 
projekty žáků prvních 
tříd základních škol, 
kteří se zapojili do 
soutěže programu 
Veselé zoubky 
na téma Prevence 
zubního kazu.

Akreditovaný
kvalifi kační kurz:

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 13. 9. 2016 – 26. 4. 2017

Po absolvování osvědčení 
vydané se souhlasem MZ ČR

Pořádá NZZ Ing. Mário Urban – PROSPORT 
Hrušovská 11, 702 00  Ostrava

Tel.: 596 612 214
www.skola-prosport.cz
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NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT, S KAŽDÝM ZÁJEMCEM SE RÁDI OSOBNĚ SETKÁME.

Mikuláše z Pelhřimova 412, 393 01  Pelhřimov   � zubniprotetika@email.cz   � 603 538 820

NABÍZÍME:
�  běžnou protetickou výrobu na úrovni 

(metalokeramiku, zirkondioxidové konstrukce, 
presovanou keramiku, BIO HPP Bredent)

�  CAD/CAM výrobu frézovaných konstrukcí

�  zásuvné spoje RHEIN 83, které představují 
technicky dokonalý a vysoce variabilní systém

�  prodáváme kvalitní a ekonomicky výhodné 
implantáty MSI France, ke kterým zajišťujeme 
pohotový servis včetně poradenství

NÁŠ CÍL:
Vytvořit se stomatology 
a implantology dlouhodobé 
partnerství na základě kvalitní 
esteticky dokonalé protetické výroby.

Tímto se obracíme i na mladé 
začínající zubní lékaře z celé ČR.

ZUBNÍ LABORATOŘ
MIROSLAV DIVIŠ, s. r. o.

středně velká laboratoř s působností na Vysočině, 
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Cleandent Gel
SNADNÁ

A CÍLENÁ APLIKACE
CHX V GELU

JE VYNIKAJÍCÍ V BOJI
S PARODONTITIDOU

I PŘI PREVENCI
KOMPLIKACÍ

Vhodný pro použití ve stomatologických ordinacích, 
ordinacích dentální hygieny a pro domácí péči. Nedochází
k zabarvování zubů a změnám chuti, které se mohou 
objevit po dlouhodobějším podávání CHX formou výplachů.
Objednejte si Cleandent Gel pro použití ve své ordinaci a doporučte 
jej také svým pacientům pro lokální aplikaci doma. 

Obsah 7 ml

ASKLEPION - Trade, s.r.o., Londýnská 39, Praha 2,
234 716 512, obchod@asklepion.cz

www.chlorhexidin.cz

99 Kč
vč. DPH*

* sleva při odběru nad 9 kusů 

TIGHTNESS 
MATTERS

JEDNODUCHÉ 
INSTRUMENTÁRIUM 

TĚSNÝ  

SPOJ 
bez pumping efektu  PLNĚ 

KOMPATIBILNÍ 
se systémem ANKYLOS®

VÁLCOVÉ A KÓNICKÉ 
TVARY

EXTRA ÚZKÉ 
MEZERY

2,9 mm
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email: implantsystemsro@gmail.com
tel.:  +420 778 410 451

www.implantsystem.cz
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ReGISTRUJTe Se NA PDD 2016 

eKontrol

Už neřeším opravné dávky.
Pojištění pacientů 
za mě hlídá eKontrol.
Pořiďte si modul eKontrol do programů DENTIST+, 
PC DENT nebo MEDICUS do 30. 6. 2016 a získejte 
2 roky podpory za cenu jednoho. 
Při objednávce uveďte kód akce: eKLKS

+420 246 007 820, obchod.cz@cgm.com

Připomínáme, že s odborným 
programem Pražských dentální dní, 
které se konají ve dnech 15. – 17. září 
2016 v Obecním domě, se můžete 
seznámit na www.dent.cz nebo 
v tištěném programu, který byl 
rozesílán s květnovým LKS č. 5/2016 
společně s kongresovou přihláškou. 

Mezinárodní kongres Pražské dentální 
dny, který pořádá Česká stomatologická 
komora, má letos několik specifik. Tento 
19. ročník PDD je třídenní a zářijový ter-
mín i výjimečné místo konání v samém 
historickém centru Prahy byly vybrány 
proto, že PDD 2016 jsou spojeny s osla-
vami 25. výročí založení ČSK. Tomuto 
výročí je věnován také slavnostní spole-
čenský večer v rámci PDD, který se usku-
teční v pátek 16. 9. v Obecním domě 
a bude zdarma přístupný všem členům 
ČSK s jedním doprovodem. Vstupenka 
bude rozeslána s LKS č. 7 – 8/2016.

Odborný program PDD 2016 bude 
polytematický a ve dnech 15. a 16. 9. 
tradičně rozdělen do sedmi odborných 
sekcí: konzervační stomatologie, paro-
dontologické, pedostomatologické, or-
todontické, protetické, chirurgicko-im-
plantologické, pro sestry a dentální hy-
gienistky. Představí se v nich řada uzná-
vaných a zajímavých osobností včetně 
zahraničních.

Registrace je možná pouze na ce-
lý dvoudenní odborný program (tj. 15. 
a 16. 9.), a to do 15. 7. za zvýhodněnou 
cenu, poté za ceny uvedené v přihláš-
ce. Možná je také on-line registrace na 
www.dent.cz.

Smetanova síň 
pražského Obecního 
domu hostila kongres 

ČSK již v r. 1997 
u příležitosti 100. výročí 

založení Spolku 
českých zubních lékařů 

(na archivní fotografii)
a v r. 2001 u příležitosti 
desetiletí Komory. Letos 

zde budou probíhat 
PDD 2016 a také 

v pátek 16. 9. slavnostní 
společenský večer 

k 25. výročí založení 
ČSK, na který jsou 

srdečně zváni všichni 
členové Komory.

Na sobotní program 17. 9. je vstup 
zdarma pro všechny zájemce. První 
část sobotního dopoledne tvoří odbor-
ný program. Odezní sdělení R. Laciny 
„Plánování rekonstrukce frontálních zu-
bů“ a přednáška V. Ščigela a R. Houby 
„Ortopantomogram jako prediktor kar-
diovaskulární choroby“.

V druhé části sobotního dopoledne 
bude dán prostor pro představení kan-
didátů na funkci prezidenta ČSK pro 
funkční období 2017 – 2021.

Doprovodný program. V současnos-
ti je připravován doprovodný program 
PDD, jehož součástí budou praktické 
a teoretické workshopy a výstava. In-
formace o tématech workshopů budou 

zveřejněny na www.dent.cz a v časopi-
se LKS. Registrace účastníků workshopů 
poté proběhne prostřednictvím elektro-
nické přihlášky na webu ČSK.

PDD 2016 budou slavnostně zaháje-
ny ve čtvrtek 15. 9. v 9.00 hod. ve Sme-
tanově síní Obecního domu.

Kongresové oddělení ČSK

Kontaktní adresa: 
Ing. Hana Štěpánková 
Kongresové oddělení ČSK – „PDD“
Slavojova 22, 128 00  Praha 2 
e-mail: stepankova@dent.cz 
tel.: +420 234 709 613, 605 832 185

eKontrol.
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z redakční pošty

ReAKCe NA DISKUSI Z LKS 3/2016
Vážený pane šéfredaktore,
se zájmem jsem si přečetl dopis 
MUDr. Lubomíra Pecháčka „Můžeme 
pomoci Stomatologickým klinikám?“ 
a polemickou reakci MUDr. Zdeňka 
Poledny z LKS 3/2016, str. S17. 
Protože se diskuse zabývá tématem 
financování pregraduální výuky 
zubního lékařství, dovolte mi, abych 
na ni zareagoval. 

Chtěl bych hlavně poděkovat MUDr. 
Lubomíru Pecháčkovi za několik věcí. 

Za prvé za to, že otevřel téma sou-
kromé podpory stomatologických klinik 
a vysokých škol obecně. Podpora své 
alma mater je ve světě samozřejmostí. 
Harvardova univerzita dostane více na 
darech, než kolik vybere na školném. Da-
ry se stávají standardní součástí rozpočtu 
školy. Jen pro představu si The Harvard 
Campaign, založená v září 2013, dala za 
cíl vybrat z darů škole 6,5 miliard USD, 
ano nespletl jsem se – „miliard“ dolarů, 
na zlepšení výuky a rozvoj školy (http://
news.harvard.edu/gazette/story/2015/06/
harvard-receives-its-largest-gift/). Jen díky 
těmto penězům si Harvard může dovolit 
poskytovat takovou úroveň vzdělání a vý-
zkumu, jakou poskytuje. 

Dále bych chtěl MUDr. L. Pecháčko-
vi poděkovat za to, že upozornil na špat-
né platové podmínky, které na vysokých 
školách panují. Obecně žije mezi stoma-
tologickou veřejností velmi mylná před-
stava, že se na klinikách nic nedělá, tak 
jsou malé platy tomu odpovídající. Tomu 
odpovídá i tón dopisu MUDr. Z. Poledny. 
Opak je pravdou a rád vás všechny o tom 
přesvědčím při své přednášce na PDD. 
Kliniky musí každý rok skončit s vyrovna-
ným rozpočtem, nikdo nám žádné extra 
peníze mimo zdravotní pojištění nedá. 

Mimoto představují stomatologické 
kliniky stále více jediná místa v republi-
ce, kde je poskytována péče všem paci-
entům v celém spektru oboru. Pomáháme 
tak pacientům, a stále více i lékařům, čas-
to při řešení nejen komplikací, ale přímo 
i malpraxe. A pokud jste si ještě nevšimli, 
tak naprostá většina pacientů je na klini-
kách ošetřena tak, že si na tuto malpra-
xi nestěžují a praktičtí stomatologové tak 
nejsou vystaveni žádnému postihu. 

Kliniky jsou místa, kde se poskytu-
je první pomoc 24 hodin denně v pod-
mínkách, které hraničí s lidskými mož-
nosti a důstojností ošetřujícího personá-
lu. Lékaři jsou často napadáni verbálně 
i fyzicky. Ošetřování podnapilých paci-
entů a pacientů pod vlivem drog je stan-
dardem, stejně tak jako přenesení velké 

části pedostomatologické péče na bedra 
klinik. Mohu garantovat, že za tuto prá-
ci dostávají lékaři zaplaceno velmi málo. 
Jsou placeni jen podle tabulek. Mediálně 
propíraný průměrný plat lékaře v nemoc-
nici okolo 60 000 Kč má k realitě velmi 
daleko. 

Na klinikách se ovšem také učí. A prá-
vě tato činnost potřebuje největší podpo-
ru, jak správně poznamenal kolega Pe-
cháček. Každý stomatolog dostal základy 
své profese na nějaké klinice. Tento zá-
klad mu často umožnil být ve svém obo-
ru úspěšný. To, jestli se historicky učilo 
vše, jak mělo, a kvalita výuky byla do-
statečná, nezměníme. Většina součas-
ných stomatologů však byla vychovává-
na v systému, který počítal s jistou dobou 
dalšího postgraduálního vzdělání po ab-
solutoriu, známém jako systém atestací. 
Toto je však minulostí. Podle platné legis-
lativy musí být absolvent magisterského 
studia zubního lékařství ihned po absol-
vování poslední státní zkoušky připraven 
tak, aby si mohl okamžitě otevřít soukro-
mou praxi a začít pracovat bez dozoru! 

Jen upozorňuji, že stomatologické kli-
niky napříč ČR byly proti tomuto ustano-
vení. Prosazovalo je nejvíce minulé ve-
dení ČSK. A proto slova o džungli ve fi-
nancování vysokých škol vyznívají z úst 
představitele současné Komory (což člen 
redakční rady LKS bezesporu je) mini-
málně pokrytecky.  

Abychom naplnili ustanovení o přípra-
vě absolventa, museli jsme zásadně změ-
nit formu výuky. Ta je maximálně orien-
tována na praxi a vyžaduje, aby student 
strávil u křesla během výuky daleko del-
ší čas. A protože se učí, jeho pracov-
ní výkonnost není tak velká a spotřebo-
vává daleko více materiálu než zkušený 
praktik, je jeho výuka také finančně vel-
mi náročná. Jen si představte, že byste 
měli měsíčně objednávat 2x více mate-
riálu než doposud, a to při stejných pří-
jmech. Jak by to zahýbalo s ekonomikou 
vaší praxe? 

Fakulty ale dostávají na výuku studen-
tů každý rok menší dotaci od státu, i když 
vše ostatní zdražuje. Abychom byli eko-
nomicky alespoň na nule, musíme přijí-
mat studenty do placené výuky v anglič-
tině. Místo abychom mohli tyto peníze 
využít pro další rozvoj, vyrovnáváme tím 
ztrátu, kterou máme při výuce českých 
studentů. Paradoxně si na výuku studen-
tů české paralelky musíme vydělat jinde! 
Proto je jakýkoliv příspěvek k podpoře 
pedagogické činnosti na klinikách vřele 
vítán a děkujeme za něj. 

Tím se dostáváme k poznámce pana 
kolegy Poledny, cituji: „...musí být jas-
né, že tyto peníze by s vysokou pravdě-
podobností, hraničící s jistotou, skonči-
ly v pomyslné černé díře...“. Rád bych 
MUDr. Z. Polednovi zdůraznil, že tyto 
plané a ničím nepodložené populistic-
ké floskule, které produkují někteří na-
ši rádoby politici, se vůbec nezakládají 
na pravdě a velmi mě mrzí, že i vysoko-
školák těmto propagandistickým řečem 
podlehne. Copak můžeme na klinikách 
ovlivnit výběrové řízení na stavební fir-
mu nebo dodavatele zdravotnického ma-
teriálu, které se zadávají a nakupují cen-
trálně na úrovni celé nemocnice, a ve 
fakultních nemocnicích ještě podléhají 
schválení přímo ministerstvem zdravot-
nictví? 

Jen pro představu, dary na kliniky jdou 
na speciální darovací konto. S každým 
dárcem podepisujeme darovací smlou-
vu, kde je specifikováno, na co konkrét-
ně budou prostředky použity. O jejich 
využití je pak dárce osobním dopisem 
informován. Pokud je nakupován pří-
stroj nebo materiál za hodnotu větší než 
500 000 Kč, musí na něj, podle předpi-
sů, být naší nemocnicí vypsáno oficiální 
výběrové řízení podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

Proto mě, a jistě i ostatní pedagogy na 
stomatologických klinikách, poznámka, 
že peníze mizí někde v „černé díře“, kte-
rá implikuje podezření, že si peníze z da-
rů na klinikách nějak rozkrádáme, osob-
ně urazila a od MUDr. Z. Poledny tímto 
očekávám písemnou omluvu.

Na druhou stranu, ano, MUDr. Z. Po-
ledna má pravdu, když v přeneseném 
slova smyslu píše, že „gentleman se cha-
ritou nechlubí“. Je to ovšem chyba nás, 
pracovníků stomatologických klinik, že 
nezveřejňujeme jména dárců, kteří by 
si to jistě zasloužili. Tímto se MUDr. Lu-
bomíru Pecháčkovi a jemu podobným 
omlouvám. Na nápravě pracujeme a dár-
ce budeme zveřejňovat. 

Tímto se čtenářům omlouvám, promiň-
te mi, že zapleveluji tento odborný prostor 
diskusí na téma možná neodborné. Ale 
existují jisté hranice, které v dobré a sluš-
né společnosti musí být chráněny, resp. 
neměly by být překročeny, jinak se musí 
očekávat obranná reakce.  

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. 
přednosta 

Stomatologické kliniky  
1. LF UK a VFN v Praze 

e-mail: foltan@vfn.cz
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POSTřeHy Z INTeRDeNTALU 2016 

odborné akce

V pořadí 24. mezinárodní 
stomatologický kongres a výstava 
INTeRDeNTAL 2016, který připravila 
Slovenská komora zubních lékařů – 
Regionální komora Bratislava (RKZL), 
se konal 12. – 14. 5. v Bratislavě.

Tradičně velký zájem o tuto akci byl 
jak ze strany návštěvníků, tak ze stra-
ny přednášejících. Jak informovali hlav-
ní organizátoři, prezident RKZL MUDr. 
Vlastimil Graus, Ph.D., MPH, MHA, 
a viceprezidentka RKZL MUDr. Irena 
Lacková, jednou z podmínek aktivní 
účasti bylo, že přednáška před tím ne-
byla jinde prezentována. 

V tematicky koncipovaných blocích 
zaznělo celkem 17 odborných předná-
šek, na nichž se podílelo 27 autorů a spo-

Hlavní organizátoři 
Interdentalu MUDr. 
Vlastimil Graus, 
Ph.D., MPH, MHA, 
a MUDr. Irena 
Lacková.

Mezi českými 
přednášejícími 
byl MUDr. Jiří 
Zvolánek z Plzně.

Účastníky letošního 
bratislavského 
kongresu velmi zaujal 
prof. Albert Waning 
z Nizozemska.

luautorů ze Slovenska, České republiky, 
Nizozemska, Chorvatska a Brazílie. Or-
ganizátoři dali před kvantitou přednost 
sdělením s větším časovým rozsahem, 
inovativním a detailním rozpracováním. 
Tak se například představil nizozemský 
profesor Albert waning, který obohatil 
svoji přednášku také vtipem a šarmem. 

Česko-slovenské „trio“ MUDr. Ji-
ří Zvolánek, MUDr. Jana Krňoulová, 
Ph.D., a doc. MUDr. eva Kovaľová, 
Ph.D., se úspěšně zhostilo tématu z ob-
lasti protetiky a parodontologie. Inter-
dental si už nelze představit bez MUDr. 
Vladimíra Ščigela, Ph.D., MBA, jen mu 
zde nyní už chyběl věrný slovenský ko-
lega i oponent prof. J. Ležovič…

Na tiskové konferenci, která kongre-
su předcházela, nedalo dr. I. Lackové, 

velké a dlouholeté propagátorce péče 
o dětský chrup, aby nepřipomněla, ja-
ká je ze strany státu malá vůle věnovat 
této problematice potřebnou pozornost. 
Například projekt Zdravý úsměv, který 
spolu s doc. E. Kovaľovou převzaly ja-
ko velmi úspěšný ze Švýcarska, jaksi vy-
šel na Slovensku do ztracena... Zazně-
la i obava do budoucnosti, zda lze vů-
bec počítat s ochotou nové nastupující 
generace zubních lékařů věnovat se za 
stávajících podmínek dětské péči, když 
jsou ve stomatologii daleko „lukrativ-
nější“ oblasti. 

Mgr. Marta Holečková
Bratislava

Objednávejte zde
tel.: 727 865 486     www.jsdentshop.cz

Otiskovací hmotu Sildent rozhodně doporučuji. 
Funguje, je přesná a dobře se mi s ní pracuje.

Jsem opravdu spokojený.

MDDr. Ondřej Kříž
Brno

Vyzkoušejte kvalitní A-silikon
za cenu C-silikonu
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

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

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

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

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

Jaké jsou v roce 2016 změny 
v daňovém zvýhodnění na děti?

Dne 25. 4. 2016 byla ve Sbírce záko-
nů uveřejněna novela zákona o daních 
z příjmů, týkající se hlavně daňového 
zvýhodnění na děti. Nová výše daňové-
ho zvýhodnění se použije pro výpočet 
měsíčního daňového zvýhodnění po-
prvé za měsíc květen. V ročním zúčto-
vání nebo v daňovém přiznání za rok 
2016 se uplatní nová výše i za měsíc le-
den až duben 2016. Daňové zvýhodně-
ní na jedno (první) dítě se nemění a zů-
stává ve výši 13 404 Kč ročně (1117 Kč 
měsíčně). Na druhé dítě novela zvyšu-
je daňové zvýhodnění na roční částku 
17 004 Kč (1417 Kč měsíčně) a na třetí 
a každé další dítě na 20 604 Kč ročně 
(1717 Kč měsíčně). Maximální daňový 
bonus zůstává stejný 60 300 Kč ročně 
(5025 Kč měsíčně).

Zaznamenal jsem, že v zahraničí 
(např. v Rakousku) se považuje 
za protiprávní, pokud zubní lékař 
označí svoji ambulantní praxi názvem 
„klinika“. Jak je to u nás?

Pojmem „klinika“ český právní řád 
rozumí společné pracoviště fakultní ne-
mocnice a lékařské fakulty vysoké ško-
ly. Podle zákona takové společné pra-
coviště (tedy kliniku, případně ústav) 
zřizuje, mění a ruší ředitel fakultní ne-
mocnice po dohodě s děkanem lékař-
ské fakulty. V čele kliniky je přednosta, 
kterého jmenuje nebo odvolává ředitel 
fakultní nemocnice po dohodě s děka-
nem lékařské fakulty, případně ministr 
zdravotnictví po dohodě s rektorem pří-
slušné vysoké školy.

Na klinikách se na základě požadav-
ku vysoké školy uskutečňuje klinická 
a praktická výuka v akreditovaných stu-
dijních programech všeobecné lékařství, 
zubní lékařství a farmacie a v akredito-
vaných studijních programech a vzdě-
lávacích programech nelékařských zdra-
votnických oborů a související výzkum-
ná a vývojová činnost.

V minulosti právní předpisy rozumě-
ly klinikou vybraná, zpravidla lůžková 
oddělení fakultních nemocnic. Statut 
kliniky konkrétnímu pracovišti udělo-
valo ministerstvo zdravotnictví. Klini-
ky byly „výukovými základnami lékař-
ských a farmaceutických fakult a ústa-
vů pro další vzdělávání zdravotnických 
pracovníků“.

Lze tak uzavřít, že klinikou není am-
bulantní zdravotnické zařízení poskytu-
jící zdravotní služby v oboru zubní lé-
kařství, ledaže by šlo o společné praco-
viště fakultní nemocnice a lékařské fa-
kulty, zřízené ředitelem fakultní nemoc-
nice.

Obsahuje-li obchodní firma posky-
tovatele zdravotních služeb či dodatek 
připojený ke jménu, pod kterým takový 
podnikatel podniká, slovo „klinika“, ač-
koliv dotčený poskytovatel neprovozuje 
zdravotnické zařízení, které by bylo spo-
lečným pracovištěm fakultní nemocnice 
a lékařské fakulty, zřízeným ředitelem fa-
kultní nemocnice, jde o obchodní firmu 
či dodatek, které jsou evidentně neprav-
divé a ve smyslu příslušných právních 
předpisů patrně i klamavé. Stejně tak 

klamavé bude reklamní sdělení, kterým 
poskytovatel označuje své pracoviště ja-
ko „kliniku“, přestože nejde o společné 
pracoviště fakultní nemocnice a lékařské 
fakulty. Klamavost se týká zejména pova-
hy a vlastností dotčeného poskytovatele, 
který označením „klinika“ navozuje do-
jem, že je pracovištěm fakultní nemoc-
nice a/nebo lékařské fakulty, tedy pra-
covištěm, které je obecně vnímáno jako 
pracoviště výjimečné, schopné poskyt-
nout veškerou zdravotní péči na nejvyš-
ší možné úrovni, s odpovídajícím vyba-
vením a personálním zajištěním, akade-
mickým zázemím, zkušenostmi včetně 
výzkumných a vývojových.

Přijmeme kolegyni či kolegu stomatologa 
ke sPoluPráci v naší Praxi s možným 
PostuPným Převzetím Privátní Praxe. 

yatrogen consulting, s. r. o.
Příčná 5 
360 17  Karlovy Vary 

e-mail: moxa@yatrogen.eu
tel.: +420 353 561 420

mobil: +420 604 512 089

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

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

www.trhordinaci.cz

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

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

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

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:
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připravujeme

informace z firem

eNDODONTICKé TéMA: APeXLOKáTORy 

fotoúsměv

Dnešní příspěvek nám zaslala Mgr. 
Martina Češková z Prahy s hezkým po-
zdravem a komentářem:

„Shodou okolností jako manažerka 
zdravotnického zařízení občas listu-
ji vaším časopisem. Vždycky se podí-
vám na kapitolku ze Zschadrasse, jsou 
tam úžasné exponáty. Všimla jsem si 
také rubriky Fotoúsměv, a tak jsem pro 
vás něco vyfotografovala. Rudý ZUB se 
stékajícími čůrky barvy, vlastně krve – 
prostě – život tropí hlouposti... Inkrimi-

nované objekty se nacházejí na Dobří-
ši před zubní ordinací. Omlouvám se 
za zbytek oháňky našeho maďarského 
ohaře, ale vzhledem k tomu, že je z lé-
kařské rodiny, vlastně na fotografii pat-
ří. Přeji vám hodně zdaru z naší kardio-
ordinace a srdečně, kardiálně zdravím 
všechny čtenáře LKS.“ 

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

Nezbytnou součástí úspěšného endodontic-
ké ošetření je stanovení pracovní délky. Ne-
postradatelnou pomůckou k tomu jsou elek-
tronické apexlokátory. V přehledovém člán-
ku, který pro LKS připravil kolektiv autorů Ra-
dovan Žižka, Jiří Šedý, Jiří Škrdlant a Nikola 
Němcová, jsou kromě historie vývoje a fyzi-
kálních principů podrobně rozebrány fakto-
ry ovlivňující měření a další možnosti využití 
apexlokátorů.

JAKý ByL 
STOMATOLOGICKý 
BěH 2016?

Třetí ročník Stomatologického běhu, 
který se konal 10. 4. 2016 v Dobříši, 
již zná své vítěze.

V kategorii M1 jím je MDDr. Václav Ma-
toušek s časem 0:32:59. Nejrychlejší běž-
kyní byla s časem 0:34:47 MDDr. Klára 
Žáčková. Vítězové dalších kategorií jsou 
MUDr. Zbyněk Mach (M2), Lenka Míková 
(Z2) a MUDr. Antonín Malkus (M4).

V kategorii žen ve věku 18 – 35 let 
Stomatologického běhu 2016 zvítězila MDDr. 
Klára Žáčková. Druhé místo patřilo MDDr. 
Zuzaně Horákové a třetí Karin Pokorné.

Ostatní ale rozhodně nemuseli být zkla-
maní, protože stomatologický běh není jen 
o stupních vítězů, ale o běhu samotném – 
a ten si rozhodně užili všichni účastníci. 
Těsně před startem vydatně sprchlo, tak-
že by se dalo hovořit o zajištěném vod-
ním chlazení, které sice před startem příliš 
milé nebylo, po prvním kilometru se ale 
stalo příjemným společníkem. Ze závodu 
máme krásné fotky, které najdete na sto-
matologickém webu www. stoma sport.cz. 
Další fotografie z dubnového běhu najde-
te na www.brdman.cz, stránkách pořada-
tele závodu, který vzal náš stomatologický 
běh pod svá křídla. 

Potěšila nás stoupající účast zubních 
lékařů i studentů tohoto oboru, hygienis-
tek a zubních techniků a musíme zmínit 
i zubní sestry, které neméně zdobily bě-
žecké pole. Budeme se tedy zase těšit ně-
kdy na viděnou. 
Možná vás zaujme další připravovaná 
akce, kterou je stomatologický maraton 
na horských kolech MTB „MUDr. 
Pařez“. Ten se odehraje rovněž 
v Brdech se základnou v Dobříši 
(Sportovní klub Vlaška), a to 3. září 
2016 od 11.00 hodin (on-line přihlášky: 
www.stomasport.cz/mtb).

Michal Dudla, ředitel závodu
Cacan CZ, s. r. o.
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fotoalbum

K informacím z 65. jednání sněmu ČSK v Olomouci, 
které jste si již mohli přečíst v první části tohoto 
vydání LKS, jako obvykle připojujeme ještě 
fotoreportáž z dění v sále i v kuloárech. 

Ze SNěMU ČSK NěCO NAVíC
Sněm se konal přesně 
v období „zmrzlých 
mužů“ a počasí tomu 
plně odpovídalo. Šálek 
horkého čaje přišel 
vhod a MUDr. Richardu 
Klailovi, členovi RK ČSK, 
účinně pomáhal v boji 
proti útočící rýmě.

Připravované nové webové stránky 
ČSK představil Mgr. Jan Řezáč spolu 
s Martinem Jinochem.

Podnět MUDr. Petra Gottfrieda z OSK 
Litoměřice (sedící vpravo) na zrušení 
tištěné verze časopisu LKS sněm 
nepodpořil a pan doktor sám uznal, 
že některé souvislosti neuvážil. Jak 
uvedl předseda redakční rady MUDr. 
Robert Houba, Ph.D., pro klasickou 
formu LKS hovoří řada argumentů, 
k těm nejpádnějším patří, že je pilířem 
pro oficiální uznání statutu odborného 
recenzovaného časopisu. Jak významné 
to je např. pro klinické pracovníky, kteří 
potřebují publikovat odborné práce, 
vysvětlovala MUDr. Věra Bartáková, 
CSc., z královéhradecké kliniky. 

Novela vzdělávacího řádu byla předmětem 
debat i v kuloárech. Na snímku je MUDr. 
Ivana Zmrhalová z OSK Praha 3 (vlevo) 
s Ing. Hanou Štěpánkovou, vedoucí 
Vzdělávacího střediska ČSK.

Květnové jednání bylo závěrečným pracovním 
setkáním se sněmovníky pro ředitelku Kanceláře 
ČSK RNDr. Marii Švábovou (vpravo). První 
zkušenosti zde zároveň sbírala Bc. Silvia 
Ďuríková (vlevo), která na post ředitelky 
nastoupí v červenci.

Symbolická generační symbióza. Členy sněmu jsou (uprostřed) MUDr. Radek 
Peřina z OSK Brno i jeho syn (vpravo) MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., který 
zastupuje brněnské klinické pracoviště. Třetí ve skupince je MUDr. Jan Trenz, 
rovněž z OSK Brno. 

Blahopřání k životnímu jubileu tentokrát patřilo dlouholetému 
členovi sněmu MUDr. Marcelu Pekárkovi z OSK Pardubice.



15. – 17. září 2016
Obecní dům, Praha

Odborný program pro zubní lékaře – polytematika
Odborný program pro sestry a dentální hygienistky
Součástí kongresu bude výstava a workshopy

Informace: www.dent.cz

P DENTÁLNÍdnY PrAgueDENTALdAYS

19. rOčník mezinárOdníhO kOngreSu
se koná u příležitosti 25. výročí založení české stomatologické komory 

Č e s k á  s to m ato lo g i c k á  ko m o r a  z v e  s v é  Č l e n y
n a  a kc e  ko n a n é  v  r á m c i  m e z i n á r o d n í h o  ko n g r e s u

SpolečenSký večer  
k 25. výročí  

založení čSk

16. 9. 2016  
od 20.00 hod., obecní dům 

pro členy čSk s doprovodem  
vstup zdarma.

po slavnostní části ve Smetanově síni bude 
v přilehlých reprezentačních prostorách 

připraven hudební program  
a malé občerstvení.

SoBoTní proGraM 
pražSkých  

denTálních dní

17. 9. 2016  
od 10.00 hod., obecní dům 

pro členy čSk  
vstup zdarma.

10.00 – 12.00
odborný program 

Radoslav Lacina:  
plánování rekonstrukce frontálních zubů

Vladimír Ščigel, Robert Houba:  
ortopantomogram jako prediktor kardiovaskulární choroby

12.00 – 13.00
Představení kandidátů na funkci prezidenta 

Čsk pro funkční období 2017 – 2021
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JSME DENT1S!
VYSOKÁ KVALITA! NÍZKÁ CENA!

JDE NáM o kvaliTu - SNAŽÍME SE O ROZUMNÉ 
CENY, NEVEDEME NEZDRAVÝ CENOVÝ BOJ 
VEDOUCÍ K NESMYSLNĚ NÍZKÝM CENÁM, 
KTERÉ SE MUSÍ NĚKDE NEGATIVNĚ PROJEVIT

BuSiNESS

ClaSS

SERviCE

ECONOMY

CLASS

PRICES

JSME pRužNěJší - fLExIBILITA DÍKY ZÁZEMÍ 
DISTRIBUčNÍhO SKLADU

NETvRDíME, žE NEMůžE NaSTaT NěJaký 
pRoBléM - ALE I SEBEMENŠÍ PROBLÉMY 
OKAMŽITĚ ŘEŠÍME

NETvRDíME, žE SE už NEMáME Jak 
zlEpšovaT - NA ZLEPŠENÍ PRACUJEME 
KAŽDÝ DEN, JE TO PRO NÁS VÝZVA, JSME 
RÁDI ZA VŠEChNY VAŠE NÁVRhY

iNDiviDuálNí příSTup kE kažDéMu 
- NEDOVOLÁTE SE NA ŽÁDNÉ CALL CENTRUM 
S “CVIčENÝMI OPICEMI”, RÁDI VÁM KDYKOLIV 
POMůŽEME

NEJSME aMaTéři - VŠE, CO PRODÁVÁME, 
JSME VYZKOUŠELI A PODROBILI TESTOVÁNÍ

oDBoRNá poDpoRa kliNiky aSklEpioN 
- PORADENSTVÍ (ChIRURGIE/PROTETIKA), 
ŠKOLENÍ, INDIVIDUÁLNÍ STÁŽE

iMplaNTáT
JIŽ OD 1 900 Kč

Vč. DPh*

*cena po odečtení maximálního naturálního bonusu - výrobky z produkce NOVADENTO, 
PROCESS FOR PRF, LUVIS, ASKLEPION-TRADE a DENTIS (pouze chirurgické sady).

aBuTMENT
JIŽ OD 1 115 Kč

Vč. DPh


