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PROCESS FOR PRF, LUVIS, ASKLEPION-TRADE a DENTIS (pouze chirurgické sady).
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CAD-CAM custom abutments - full titanium
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Louis Button – “rozporka” pro  jednoduché
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Nové augmentační materiály

SinossGuide/SinossProtect/SinossProtect Plus

LUVIS C-500 – LED světlo s integrovanou Full HD kam
erou

Jde nám o kvalitu - snažíme se o rozumné ceny, 
nevedeme nezdravý cenový boj vedoucí k nesmyslně 
nízkým cenám, které se musí někde negativně projevit

Jsme pružnější - flexibilita díky zázemí 
distribučního skladu

Nejsme amatéři - vše, co prodáváme, 
jsme vyzkoušeli a podrobili testování

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

Odborná podpora kliniky Asklepion - poradenství 
(chirurgie/protetika), školení, individuální stáže
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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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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PŘeDSTAVeNSTVA ČSK
10. – 11. 6. 2016

Během červnového 
výjezdního zasedání 
představenstva, revizní 
komise a čestné rady ČSK 
byla sobota věnována 
společnému jednání se 
členy prezídia Slovenské 
komory zubních lékařů 
v čele s prezidentem 
SKZL MUDr. Igorem 
Moravčíkem. 

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

●● Dohodovací řízení (DŘ) pro rok 
2017. Dne 27. 5. se dr. P. Chrz, dr. 
R. Houba, dr. J. Banková a dr. T. Vrbková 
zúčastnili jednání II. kola DŘ. Návrh 
na navýšení úhrad za některé kódy dr. 
P. Chrz předjednal a následně mezi 
Zubohradem a zdravotními pojišťovnami 
bylo dosaženo v rámci DŘ dohody. 
Závěrečné jednání DŘ proběhlo 20. 6. 
●● Jednání profesních komor. Dne 25. 5. 

se dr. P. Chrz a dr. R. Houba zúčastnili 
jednání zástupců profesních komor 
s Mgr. B. Sobotkou, předsedou vlády ČR, 
a Mgr. J. Dienstbierem, ministrem pro 
lidská práva.
●● SÚKL. Dne 2. 6. se zúčastnil Mgr. 

J. Slavík semináře SÚKL „Platná 
legislativa, požadavky SÚKL při jeho 
kontrolní činnosti a role poskytovatele 
zdravotních služeb v systému vigilance 
zdravotnických prostředků“. SÚKL 
připraví metodiku, kterou ČSK bude mít 
možnost připomínkovat.
●● Zdravotní pojišťovny. Dne 1. 6. se dr. 

P. Chrz zúčastnil jednání Komise pro 
metodiku (KPM) a dne 6. 6. smírčího 
jednání v ZP Škoda v Mladé Boleslavi.
●● Používání amalgámu. Dr. P. Chrz je 

v kontaktu s Mgr. M. Vytopilovou, Ph.D., 
z MŽP, se kterou řeší připravované 
nařízení Evropské komise k používání 
amalgámu. 
●● Sněmy OSK. Jednotliví členové 

představenstva ČSK informovali 
o průběhu oblastních sněmů, kterých 
se zúčastnili. 
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková, o činnosti čestné rady dr. 
L. Liberda. 
●● Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 

připravil přehled o činnostech, zprávách 
a dotaznících ze CED a FDI, celkem 

NePŘeHLéDNěTe V AKTUALITáCH NA www.DeNT.CZ
●● Informace SÚJB k nezávislé prověrce zubních rentgenových zařízení. 

V souvislosti s předpokládaným přijetím nového atomového zákona a prováděcích 
předpisů s účinností od 1. 1. 2017 dojde ke zrušení systému provádění 
nezávislých prověrek zubních rentgenových zařízení (TLD audit) podle vyhlášky 
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, které v daném 
roce nahrazovaly provedení zkoušky dlouhodobé stability. Vzhledem k této 
změně bude ukončeno přijímání žádostí o provedení TLD auditu k 31. 8. 2016 
(žádosti zaslané do této doby budou vyřízeny do konce r. 2016).

●● Volby prezidenta ČSK na funkční období 2017 – 2021: členové Komory mohou 
podávat návrhy na zařazení na kandidátní listinu. Volby se budou konat na 
66. jednání sněmu ČSK ve dnech 12. – 13. 11. 2016 v Plzni. Kterýkoli člen nyní 
může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu. Návrhy bude 
shromažďovat Kancelář ČSK a poté je předloží volební komisi na volebním sněmu. 
V informaci na webových stránkách jsou uvedeny možnosti prezentace kandidátů. 

●● Dopis předsedovi vlády ČR. Koalice soukromých lékařů a Česká lékárnická komora 
zaslaly otevřený dopis Mgr. B. Sobotkovi. Obracejí se na předsedu vlády s otázkou, 
zda jeho vyjádření (ze společné schůzky konané 4. 5. 2016) o rovném navýšení 
příjmů všem segmentům zdravotní péče pro další období stále platí. A pokud ano, zda 
již má konkrétní představu, jakým způsobem bude tento slib naplněn.

●● Pozvánka na Slovenské dentálne dni. SKZL zve české kolegy na SDD 2016, 
které se uskuteční 7. – 8. 10. v areálu X-bionic sphere v Čilistově-Šamoríně. 
Na webu najdete program SDD a přihlášku.

Dr. P. Chrz a dr. J. Vostrejž se zúčastnili 
doprovodných akcí kongresu.
●● Pragodent. Dne 30. 5. jednali dr. P. Chrz 

a dr. M. Řezáč s Ing. D. Medveděm, 
ředitelem Incheba EXPO Praha, s. r. o., 
o vzájemné spolupráci při organizaci 
výstavy Pragodent. Smlouva byla 
podepsána. 
●● Setkání zástupců ČSK se členy prezídia 

SKZL. Sobotní jednací den byl věnován 
společnému zasedání se členy prezídia 
Slovenské komory zubních lékařů. Opět 
se potvrdilo, že ČSK a SKZL mají mnoho 
společného – řešily se problémy spojené 
s plánovaným zákazem používání 
amalgámu, s povinnými separátory 
rtuti, uznáváním vzdělání zahraničních 
lékařů (podmínky aprobačního 
řízení, prokazování úředního jazyka), 
s kontrolami SÚKL, s podmínkami 
udělování licence na používání Pečeti 
a s povinnou absolventskou praxí zubních 
lékařů na Slovensku.

bylo zpracováno 12 zpráv a materiálů 
ze zahraničí. Informaci o účasti delegátů 
ČSK na jarním zasedání CED v Haagu 
zveřejňujeme na str. S50.
●● Vzdělávání. Představenstvo 

projednávalo žádosti podané VS ČSK 
týkající se Osvědčení odbornosti 
a žádosti o příspěvek z Účtu klinik. 
Dále se v souvislosti s novým řádem 
celoživotního vzdělávání zabývalo 
obsahem vstupního vzdělávacího 
programu PZL, konkrétní náplní 
kursů a upřesněním požadavků 
na dokumentaci předkládanou při 
profesní zkoušce. Připravena je 
smlouva o spolupráci pro kursy KPR 
(tj. jednotná náplň kursů u všech 
spolupracujících organizátorů 
a podmínky registrace do kreditního 
systému ČSK).
●● InDent 2016. Dne 27. 5. proběhlo 

zahájení kongresu InDent 2016, úvodní 
slovo za ČSK pronesl dr. R. Peřina. 
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NOVý ŘáD 
CeLOŽIVOTNíHO VZDěLáVáNí

z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 10. 6. 2016
Pravidelná schůze revizní komise ČSK 
proběhla na společném výjezdním 
zasedání představenstva, RK a ČR ČSK 
v Luhačovicích.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. 
kontrolou zasílání ekonomické dokumen-
tace z OSK, evidencí zaslaných zápisů 
z jednání představenstev a RK OSK, stížnost-
mi a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za 
první čtvrtletí roku 2016. Obsahem stížnos-
tí je neustále se opakující špatné vedení do-
kumentace, neochota ošetřit akutní (i vlastní 
registrované) pacienty. Velké prohřešky proti 
řádům jsou také v oblasti kolegiality. Bohu-
žel jsme museli opětovně konstatovat, že RK 
OSK Zlín přes opakované urgence neposla-
la materiály k dozorovaným stížnostem stejně 
jako protokol o inventarizaci. Byla také pro-
vedena kontrola pokladny v Kanceláři ČSK. 
Při revizi dokladů bylo zjištěno, že členské 
příspěvky na r. 2016 byly zaslány v předepsa-
né výši. Členové RK ČSK se zúčastnili obou 
dnů jednání představenstva ČSK, v sobotu 
společně s představiteli SKZL.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována tato 
jednání a akce: 

●● 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
●● Pražské dentální dny 2016, 19. ročník 

mezinárodního kongresu s doprovodným 
programem (workshopy, výstava aj.)  
(15. – 17. 9., Obecní dům, Praha)
●● Společenský večer k 25. výročí 

založení ČSK  
(16. 9., Obecní dům, Praha)
●● Představení kandidátů na funkci 

prezidenta ČSK pro funkční období 
2017 – 2021 (17. 9., 12.00 – 13.00 hod., 
Obecní dům, Praha)
●● Zasedání revizní komise ČSK (23. 9.)
●● Zasedání představenstva ČSK (23. 9.)

O činnosti ČSK v období červenec a srpen 
budeme informovat v LKS č. 9/2016 
a o zářijových událostech v následujícím 
LKS č. 10/2016.

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. ledna 2017. 

Následující informace se týkají 
pouze těch členů Komory, kteří 
jsou v současnosti zařazeni do 
základní odborné přípravy pro 
získání prvního osvědčení PZL nebo 
do rozšířené odborné přípravy 
pro získání prvního osvědčení PZL 
stomatochirurg, parodontolog nebo 
pedostomatolog, a dále členů, 
kteří se do těchto příprav zařadí do 
konce roku 2016.
Členů Komory, kteří se na získání 
prvního osvědčení podle stávajícího 
řádu nepřipravují, se následující 
informace netýkají. 

JAK POSTUPOVAT, JSeM-LI 
JIŽ ZAŘAZeN DO ZáKLADNí 
NeBO ROZŠíŘeNé ODBORNé 
PŘíPRAVy NeBO Se DO NěKTeRé 
ODBORNé PŘíPRAVy ZAŘADíM 
DO 31. 12. 2016

Obecně lze shrnout, že člen Komory, 
který je v současnosti zařazen nebo se 
do konce roku 2016 zařadí do základní 
odborné přípravy nebo rozšířené odbor-
né přípravy, může dokončit tuto přípra-
vu a získat příslušné první osvědčení dle 
stávajících podmínek. Přitom však platí:

1. Člen Komory, který se zařadil do zá-
kladní odborné přípravy pro získání prv-
ního osvědčení PZL v letech 2013 – 2016 
a tuto přípravu dosud nedokončil, tu-
to přípravu dokončí a profesní zkoušku 
bude skládat podle dosavadních předpi-
sů. 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.

Důležité upozornění! 
Žádost o vykonání profesní zkoušky 

je možné podle stávajících předpisů po-
dat nejdříve tehdy, pokud člen Komo-
ry od data zařazení do základní odbor-
né přípravy absolvoval odbornou praxi 
při poskytování zdravotních služeb zub-
ních lékařů v celkovém rozsahu nejméně 
24 měsíců a všechny předepsané kursy.

2. Člen Komory, který byl zařazen do 
základní odborné přípravy pro získá-

ní prvního osvědčení PZL před rokem 
2013 a tuto přípravu dosud nedokončil, 
má 3 možnosti, jak postupovat:

a) dokončit základní odbornou přípra-
vu a podat žádost o vykonání profesní 
zkoušky do 31. prosince 2016. Základ-
ní odborná příprava a profesní zkouška 
se v takovém případě řídí dosavadními 
předpisy.

b) oznámit Kanceláři ČSK do 31. pro-
since 2016, že má zájem v základní od-
borné přípravě pokračovat. Pokud tako-
vé oznámení člen ČSK učiní, bude mo-
ci základní odbornou přípravu dokončit 
a přihlásit se k profesní zkoušce podle 
dosavadních předpisů až do 31. prosince 
2018; ČSK mu umožní profesní zkoušku 
vykonat do 5 let od podání žádosti. Po-
kud ale člen ČSK takové oznámení Kan-
celáři ČSK neučiní, bude to znamenat, 
že od základní odborné přípravy upus-
til. Postup, jak oznámení Kanceláři ČSK 
učinit, bude zveřejněn na www.dent.cz.

c) upustit od absolvování základní od-
borné přípravy (např. tak, že Kancelá-
ři ČSK nepodá včas oznámení uvedené 
v písmenu b) a přihlásit se po 1. 1. 2017 
do vstupního vzdělávacího programu 
v praktickém zubním lékařství podle no-
vých předpisů. Takový postup znamená, 
že člen ČSK bude muset absolvovat ce-
lý vstupní vzdělávací program v praktic-
kém zubním lékařství (vzdělávací akce 
absolvované v základní odborné přípra-
vě si nebude moci započítat) a složit pro-
fesní zkoušku podle nových předpisů (te-
dy včetně písemného znalostního testu).

Datum svého zařazení do základní 
odborné přípravy si může člen Komory 
ověřit na www.dent.cz v odkazu Osob-
ní list člena.

3. Člen Komory, který je v současnosti 
zařazen do rozšířené odborné přípravy 
pro získání prvního osvědčení (stomato-
chirurgie, parodontologie, pedostoma-
tologie) nebo se do této přípravy zařadí 
do 31. 12. 2016, tuto přípravu dokončí 
podle dosavadních předpisů. Znamená 
to, že nemusí činit žádné oznámení ani 
jiný úkon a že nebude povinen skládat 
profesní zkoušku. Po absolvování přípra-
vy mu bude na základě žádosti vydáno 
příslušné osvědčení s dobou platnosti 
3 roky.

Kompletní znění nového ŘCV je zve-
řejněno na www.dent.cz (sekce Pro čle-
ny, odkaz Řády a předpisy ČSK). Shrnutí 
cílů novely a hlavních změn oproti stá-
vajícímu řádu bylo publikováno v LKS 
č. 6/2016 na str. 125. 
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STOMATOLOGICKá PéČe U MIGRANTů

ŠKOLeNí K PROJeKTU ADMINISTRATIVA  
PRO DISCIPLINáRNí ŘíZeNí

Ve dnech 27. 5. 2016 v Praze 
a 10. 6. 2016 v Olomouci 
proběhla školení funkcionářů 
revizních komisí oblastních 
stomatologických komor, čestných 
rad oblastních stomatologických 
komor a společných čestných rad 
oblastních komor. 

Školení bylo zaměřeno na seznámení 
přítomných se způsobem spolupráce 

s referentkami administrativní podpo-
ry disciplinárního řízení (dále jen ADŘ) 
a s používáním elektronického discipli-
nárního spisu. 

Školení jsou součástí projektu ADŘ, 
na jehož přípravě Kancelář ČSK ve spo-
lupráci s Mgr. Jiřím Slavíkem a Marti-
nem Jinochem intenzivně pracovala 
a který se rozběhl od 1. 5. 2016. Jak již 
bylo v minulosti nejen v časopisu LKS 

několikrát zmíněno, jedná se o nový, 
profesionalizovaný způsob řešení stíž-
ností (přijatých od 1. 5. 2016), jehož 
cílem je sejmout administrativní zátěž 
z oblastních funkcionářů a umožnit jim, 
aby se mohli plně věnovat jen odborné 
a rozhodovací části celého řízení.

Ing. Jitka Povolná
Kancelář ČSK

Referentkami projektu ADŘ, s nimiž budou funkcionáři OSK 
úzce spolupracovat, jsou (zleva): Mgr. Veronika Zábojová (OSK 
na území moravských a slezských krajů), Bc. Gabriela Kolínová 
(OSK na území Prahy, Středočeského a Karlovarského kraje), 
Bc. Zuzana Růžičková (OSK na území ostatních krajů Čech). 

V Praze se sešli funkcionáři oblastních revizních 
komisí a čestných rad ve dvou skupinách, fotografie 
je z dopoledního bloku školení.

Chcete se zapojit do péče 
o migranty? Zdravotnické 
zařízení Ministerstva vnitra nabízí 
možnost spolupráce zubním 
lékařům v Moravskoslezském 
a Středočeském kraji. 

Zeptali jsme se ředitele tohoto zdra-
votnického zařízení na bližší podmín-
ky: „Péči o migranty zajišťujeme již ně-
kolik let, prakticky od vzniku zdravot-
nického zařízení, od r. 2009, a to vždy 
na vysoké úrovni. Je to i díky smluvním 
lékařům, kteří nám pomáhají v oblas-
tech, které nemáme zajištěny našimi lé-
kaři,“ uvádí ředitel Zdravotnického za-
řízení Ministerstva vnitra Mgr. Jan Louš-
ka. „Takto musíme pokrýt i stomatolo-
gickou péči – tedy smluvním lékařem. 
U klientů, kteří jsou umístěni v objek-
tu zařízení pro zajištění cizinců ve Vy-
šních Lhotách, jsme vázáni na stomato-
logickou pohotovost nemocnice v Ost-
ravě. To ale pro případ urgentního sto-

matologického výkonu není ideální. 
Rádi bychom proto navázali spolupráci 
s lékařem v blízkém okolí.“ 

Z dalšího rozhovoru s ředitelem vy-
plynulo, že obdobnou situaci řeší zdra-
votnické zařízení i v zařízení pro zajiš-
tění cizinců v Bělé Jezové v blízkosti 
Mladé Boleslavi. V tomto zařízení jsou 
ubytovány většinou rodiny s dětmi. 

V souvislosti s péčí o migranty býva-
jí často zmiňována i nejrůznější epide-
miologická rizika, a proto jsme se Mgr. 
J. Loušky zeptali, jaká je skutečná situ-
ace v této oblasti: „Cizinci po přícho-
du do zařízení vždy procházejí zdravot-
ním filtrem, který nám umožní podrob-
né zhodnocení zdravotního stavu paci-
enta. Provádíme standardně celkovou 
anamnézu pacienta, skiagram hrudní-
ku a sadu biochemických a bakteriolo-
gických rozborů, jejichž cílem je zjistit 
skutečný zdravotní stav každého přijí-
maného cizince. Epidemiologická rizi-
ka nepřekračují, co do množství, běžná 

rizika v naší populaci. To, že k nám při-
cházejí do zařízení nemocné a promo-
řené bytosti, je nesmysl, který se neza-
kládá na pravdě a pramení snad pouze 
z neznalosti a nesprávných informací.“

A co tedy Zdravotnické zařízení MV 
nabízí? „Rádi nabídneme spolupráci lé-
kaři, který se nebojí pomoci s péčí o mi-
granty, a to v oblasti Moravskoslezské-
ho a Středočeského kraje. Nabízíme 
smluvní vztah, spojený s finančními 
podmínkami, které odpovídají nároč-
nosti této práce. Každého zájemce rád 
s problematikou naší práce seznámím 
osobně, současně s vyjasněním kon-
krétních podmínek spolupráce,“ uzaví-
rá ředitel Mgr. J. Louška.

Bližší informace a případně kontakty 
můžete získat na webových stránkách 
Zdravotnického zařízení Ministerstva 
vnitra (www.zzmv.cz).

Zdravotnické zařízení  
Ministerstva vnitra
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70,4 % pacientů trpících dentinovou hypersenzitivitou, se ve svém 
každodenním životě setkává se stejným omezením jako Šimon.1

Doporučte Sensodyne Repair & Protect s technologií Novaminu® svým 
pacientům. Vytváří ještě tvrdší hydroxyapatitu podobnou vrstvu* nad 
odhaleným dentinem†. Úleva od citlivosti se projeví do jednoho týdne 

a přetrvá 6 měsíců při každodenním používání.**

“ Moje citlivé 
zuby mi berou 
radost z jídla 
a pití.”

^  Tento příběh pacienta je pouze ilustrativní. †Sensodyne Repair & Protect napomáhá opravovat citlivé oblasti zubů a vytváří na nich ochrannou vrstvu. Nové vylepšené složení vytváří ještě tvrdší 
ochrannou vrstvu na citlivých oblastech zubů. *vs. složení prodávané dříve. **Při čištění zubů dvakrát denně. 
Reference: 1. GSK Data on File, RH02026. 2. GSK Data on File, RH01897. 3. Kantar Worldpanel USA, GSK Sensodyne.

Zubní pasta Sensodyne Repair & Protect je zdravotnický prostředek.

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.

CHCSK/CHSENO/0002/16

Šimon mnoho let bojuje s pálením žáhy 
a odhalením dentinu.^

Sensodyne Repair & Protect: pomáhá Vašim pacientům změnit dopady hypersenzitivity dentinu** www.sensodyne.cz

VYLEPŠENÝ
ÚČINEK

novinka
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Mezinárodní kongres Pražské 
dentální dny, který pořádá Česká 
stomatologická komora, má letos 
několik specifik. Tento 19. ročník 
PDD je třídenní a bude se konat 
ve dnech 15. – 17. září 2016 
v Obecním domě. Zářijový termín 
i výjimečné místo konání v samém 
historickém centru Prahy byly 
vybrány proto, že PDD 2016 jsou 
spojeny s oslavami 25. výročí 
založení ČSK. Tomuto výročí bude 
věnován také slavnostní Společenský 
večer. Odbornou náplň kongresu 
bude rozšiřovat doprovodný 
program zahrnující výstavu 
a workshopy.

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 hygi-
enistky. Představí se v nich řada uznáva-
ných a zajímavých osobností včetně za-
hraničních. Prostor pro debatu o před-
nesených sděleních poskytnou panelové 
diskuse.

Na sobotní program 17. 9. je pro čle-
ny ČSK vstup zdarma. První část sobot-

ního dopoledne tvoří odborný program. 
Odezní sdělení R. Laciny „Plánování 
rekonstrukce frontálních zubů“ a před-
náška V. Ščigela a R. Houby „Ortopan-
tomogram jako prediktor kardiovasku-
lární choroby“.

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

Připomínáme, že s odborným pro-
gramem kongresu se můžete seznámit 
na www.dent.cz nebo v tištěném pro-
gramu, který byl rozesílán s květnovým 
LKS č. 5/2016 společně s kongresovou 
přihláškou. 

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

Kongresové oddělení ČSK

ZáŘIJOVý KONGReS PDD 2016 Se BLíŽí

SPOLeČeNSKý VeČeR  
K 25. VýROČí ZALOŽeNí ČSK
v pátek 16. 9. od 20.00 hod. v Obecním domě 

U příležitosti PDD 2016 se uskuteční  
slavností Společenský večer k jubileu ČSK. 
Slavnostní částí večera bude provázet moderátor Jan Kovařík, zahraje Golden 
Big Band orchestr a zazpívají Jan Smigmator a Dasha. V neformální části 
večera bude hrát Swinging Q s Markétou Smejkalovou a Pražský hradčanský 
orchestr. V reprezentačních prostorách Obecního domu bude připraveno 
malé pohoštění. 

Srdečně zveme všechny členy ČSK, pro něž je vstup zdarma.
Vstupenku platnou pro dvě osoby najdou členové ČSK v tomto LKS mezi 
obálkou a první stranou časopisu.
Formulář pro potvrzení účasti najdete na www.dent.cz  
(Aktuální informace ze 7. 6. „Pozvánka na Společenský večer…“).

Obecní dům bude ve dnech 
15. – 17. září dějištěm 
Pražských dentálních dní 
2016 a oslav 25. výročí 
založení ČSK. Významná 
odborná a společenská 
událost Komory tak zároveň 
nabízí jedinečnou příležitost 
k návštěvě a prohlídce 
reprezentativních prostor 
pražské secesní perly 
v historickém centru Prahy.
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DOPROVODNý PROGRAM PDD 2016: VýSTAVA A wORKSHOPy

Doprovodný program Pražských dentálních dní 2016 je vedle výstavy 
zaměřen na praktické a teoretické workshopy a bude se konat v průběhu 
kongresu ve dnech 15. a 16. 9. v Obecním domě. 
Výstava. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozice firem rozmístěné 
ve třech reprezentativních sálech Obecního domu (sály Riegrův, Primátorský 
a Palackého).
workshopy. Jejich témata jsou vybrána tak, aby rozšiřovala obsahovou náplň 
hlavního odborného programu PDD. Jsou zaměřeny na zubní lékaře, studenty 
zubního lékařství, dentální hygienistky a sestry. Vstup na všechny workshopy 
je zdarma a níže uvádíme jejich přehled.

●● PHILIPS SONICARe –  
MODeRNí POMůCKy DeNTáLNí HyGIeNy
Bc. Jana Křepelková,  
Bc. Kateřina Ciklová 
(Philips Česká republika, s. r. o.)
čtvrtek 15. 9. 2016: 
13.00 – 14.30 hod., 14.30 – 16.00 hod.  
pátek 16. 9. 2016:  
9.00 – 10.30 hod., 10.30 – 12.00 hod.  
praktický workshop (každý účastník obdrží hodnotný dárek)

●● TŘeTí ROZMěR Ve STOMATOLOGII – 
PRáCe S 3D SOFTwAReM
Adam Švrčina,  
MUDr. Jan Toman
(Camosci, s. r. o.)
čtvrtek 15. 9. 2016: 9.00 – 12.00 hod., praktický workshop

●● JAK SI USNADNIT PRáCI  
S KOFFeRDAMeM
MDDr. Majd Farag 
(Coltene)
čtvrtek 15. 9. 2016: 9.00 – 12.00 hod., praktický workshop

●● PeRIIMPLANTITIS A MOŽNOSTI JeJíHO OŠeTŘeNí 
V PODMíNKáCH BěŽNé KLINICKé PRAxe
doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS 
(JPS, s. r. o.)
čtvrtek 15. 9. 2016: 13.00 – 14.30 hod., 15.00 – 16.30 hod., 
praktický workshop

●● AUGMeNTACe MěKKýCH TKáNí V OKOLí IMPLANTáTU 
S VyUŽITíM IMPLANTAČNíHO SySTéMU ASTRA TeCH
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
(JPS, s. r. o.)
pátek 16. 9. 2016: 9.00 – 12.00 hod., praktický workshop

●● AUGMeNTACe TKáNí V eSTeTICKé ZóNě
Dr. med. dent. Daniel Hess, Rakousko
(Straumann, s. r. o.)
pátek 16. 9. 2016: 13.00 – 14.30 hod., teoretický workshop

●● AUGMeNTACe AUTOLOGNíM DeNTINeM
MUDr. Ján Kučera, Vítězslav Březina, MUDr. Přemysl Černý, 
MUDr. Martin Sivák
(MedConcept, s. r. o.)
pátek 16. 9. 2016: 15.00 – 16.30 hod., teoretický workshop 
s praktickou ukázkou 

●● MINIMáLNě INVAZIVNí STOMATOLOGIe: 
NOVý ÚSMěV ZA 30 MINUT (A BeZ LABORATOŘe)
přednášející v jednání
(ADM, a. s.)
pátek 16. 9. 2016: 13.00 – 16.00 hod., praktický workshop

●● KOMPLIKACe V IMPLANTOLOGII – JAK HODNOTIT 
SeLHáNí IMPLANTáTů A MANAGeMeNT KOMPLIKACí
Dr. med. dent. Daniel Hess, Rakousko
(ITI Study club 2016)
pátek 16. 9. 2016: 16.30 – 19.00 hod., teoretický workshop 
Workshop bude probíhat v angličtině bez překladu.

ReGISTRACe NA KONGReS PDD 2016 
●● 15. a 16. 9.: ReGISTRACe je možná pouze na celý dvoudenní odborný program  

za ceny uvedené v přihlášce (též možnost on-line registrace na www.dent.cz). 

●● 17. 9.: ZDARMA vstup pro členy ČSK  
(dopolední odborný program a představení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017 – 2021). 

ReGISTRACe NA wORKSHOPy
●● Účast na všech workshopech je ZDARMA a je možná bez vazby na registraci na PDD 2016. 
●● Přehled workshopů s podrobnými abstrakty a aktuální informace o volné kapacitě najdete  

na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).

●● Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 5. 9. 2016. 
●● Na workshopy s ještě volnou kapacitou poté bude možná registrace i přímo na místě v Obecním domě.  

Informace aktuálně sledujte na www.dent.cz. 

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
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odborné sdělení

O AUTOReCH

APexLOKáTOR V PRAxI ZUBNíHO LéKAŘe

Přehledové sdělení

MDDr. Radovan Žižka (*1988) ukončil 
v r. 2012 studium oboru zubní lékařství 
na LF UP v Olomouci a od téhož roku je 
studentem doktorského studijního programu 
obor stomatologie na LF UP. V témže roce začal 
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SOUHRN: Stanovení pracovní délky je nezbytnou součás-
tí úspěšného endodontické ošetření. Při jejím špatném sta-
novení dochází buď k nedokonalému opracování kořenové-
ho systému a následně neefektivnímu výplachu, nebo k nad-
měrné preparaci. Nepostradatelnou pomůckou k jejímu sta-
novení jsou elektronické apexlokátory. V přehledovém článku 
jsou kromě historie vývoje a fyzikálních principů podrobně 
rozebrány faktory ovlivňující měření a další možnosti využití 
apexlokátorů.
Klíčová slova: pracovní délka, elektronické apexlokátory, 
měřicí snímek.

eLeCTRONIC APex LOCATORS IN THe DeNTAL OFFICe
Review article

SUMMARy: Determining of working lenght is integral part of 
root canal treatment. If we determine working lenght unpre-
cisely it's followed by underpreparation or overpreparation of 
root canal system. Both lead to lower success rate of endodon-
tic treatment. Very helpful device to determine working lenght 
correctly are electronic apex locators. It's reviewed the histo-
rical evolution, physical principles and factors which are in-
volved during determining of working lenght and as well other 
possibilities of usage of electronic apex locators.
Key words: working lenght, electronic apex locator, 
measuring X-ray.
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ÚVOD
Apexlokátor (endometr, apikometr, angl. apexlocator, electro-

nic root canal lenght measurement device, ERCLMD) je přístroj 
k měření hloubky proniknutí kořenového nástroje kořenovým 
kanálkem a stanovení pracovní délky kořenového nástroje. Pra-
cuje na principu měření elektrického odporu mezi ústní sliznicí 
a nástrojem zavedeným v kořenovém kanálku. Pro úspěch en-
dodontického ošetření je totiž nezbytné správné ukončení pre-
parace apikálně, které umožní adekvátní dezinfekci kořenové-
ho systému a jeho následné zaplnění 3D hermetickou kořeno-
vou výplní (1). 

V roce 1930 Grove uvedl, že tím pravým místem, po kte-
ré by měly být zaplněny kořenové kanálky, je hranice mezi 
dentinem a cementem a pulpa by měla být přerušena v místě 
spojení s periodontálními vlákny (2). Někdy se pojmy cemen-
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todentinová hranice nebo foramen physiologicum zaměňují 
za apikální konstrikci. Umístění apikální konstrikce (tj. nejuž-
ší místo v průřezu kořenového kanálku v blízkosti apexu) se 
ale nemusí s umístěním cementodentinové hranice shodovat. 
Výhodou apikálního ukončení preparace kořenového kanálku 
v místě apikální konstrikce je malá plocha kontaktu kořeno-
vé výplně s periodontiem, která funguje jako přirozená hrani-
ce (3). Taktéž je to ideální místo pro vytvoření adekvátní tzv. 
zóny apikální kontroly (4), což minimalizuje nebezpečí po-
škození periodontálních ligament (5). Apexlokátory jsou bo-
hužel schopny přesně určit pouze pozici foramen physiolo-
gicum a nikoliv apikální konstrikce. Elektronické apexlokáto-
ry mají při správném klinickém postupu, zohledňujícím mož-
né parametry ovlivňující měření, vysokou úspěšnost stanovení 
pracovní délky. 

ZáKLADNí POJMy
Na začátek je nutné vymezit několik základních pojmů. 

 ● Anatomický apex je morfologický hrot nebo jiná forma ukon-
čení kořene. 

 ● Foramen apicale major (foramen apicale anatomicum) je 
hlavní vyústění kořenového kanálku na povrchu kořene. 

 ● Foramen physiologicum (endodontický apex, foramen api-
cale physiologicum, foramen apicale minor) představuje místo, 
jenž je ohraničeno cementodentinovou hranicí. Jeho lokaliza-
ce je proměnná, ale statisticky se nejčastěji pohybuje v rozme-
zí 0,5–1 mm od centra foramen apicale (6, 7, 8) (obr. 1).

 ● Cementodentinová hranice je místo, kde dochází k pře-
chodu cementu v dentin. Její pozice se nejčastěji pohybuje 
v rozmezí 0,5–3 mm od foramen apicale a vymezuje foramen 
physiologicum.

 ● Apikální konstrikce (angl. minor diameter, minor apical dia-
meter) je definována jako nejužší místo kořenového kanálku (9). 

 ● Radiografický apex (rentgenologický hrot, apex roentgeno-
logicum, apex radiologicum) je hrot nebo ukončení kořene, 
které lze určit na rentgenovém snímku. Jeho lokalizace se mů-
že měnit díky excentricitě snímku. 

 ● Délka kořenového kanálku představuje vzdálenost mezi ko-
ronálním referenčním bodem a vyústěním kořenového kanál-
ku do periodontia (10).

 ● Pracovní délka (angl. working length) je dle slovníku Ameri-
can Endodontic Society z roku 2012 (9) definována jako vzdá-
lenost mezi koronálním referenčním bodem a bodem, v kte-
rém by měla být ukončena preparace kořenového kanálku. 
Pracovní délka se stanovovala mnoha způsoby. Od taktilního 
vjemu, kdy zvýšený odpor nástroje byl vyhodnocen jako mís-
to apikální konstrikce (11), přes subjektivní bolestivost pacien-
ta až po více propracované techniky papírových čepů (12, 13) 
a průměrných hodnot. První rentgenový snímek ve stomatolo-
gii byl proveden Walkhoffem pouhých 14 dní po objevu rent-
genového záření roku 1895, ale poprvé byl využit ke stanove-
ní pracovní délky až o 4 roky později Kellsem roku 1899 (14). 
Stanovení pracovní délky pomocí rentgenových snímků se na 
dlouhou dobu stalo zlatým standardem. Je ovšem nutné vzít 
v úvahu, že se vychází ze statistických hodnot a rozdíl v lo-
kalizaci anatomického a radiologického apexu může být také 
velmi výrazný (obr. 2).

HISTORIe APexLOKáTORU
Vizi využití elektřiny pro měření délky kořenových kanálků 

poprvé zmínil Cluster roku 1918 (15). Za skutečného průkop-
níka odontometrie a využití elektrického proudu pro měření 
délky kořenových kanálků je považován Suzuki díky své prá-
ci o iontoforéze u periodontálních vazů na psech. Zjistil, že 
existuje měřitelný ohmický elektrický odpor mezi ústní sliz-

nicí a periodontální membránou a že tento ohmický odpor 
je konstantní (16). Po delší odmlce na jeho výzkum navázal 
Sunada, který roku 1962 zkonstruoval první klinicky využi-
telný apexlokátor. Vycházel ze zjištění, že měřitelný ohmic-
ký odpor mezi sliznicí dutiny ústní a periodontálními vazy je 
neměnný a nezávislý na jejich lokalizaci, a tedy i ve foramen 
physiologicum (17). Jediné místo, které je apexlokátor scho-
pen určit s naprostou jistotou, je lokalizace foramen physio-
logicum, tj. místo, kde se nástroj napojený na přístroj poprvé 
setká s periodontálními vazy. 

Další hodnoty jsou pouze více či méně přesné dopočty dle 
matematických algoritmů. Apexlokátor není schopen přesně 
určit lokalizaci apikální konstrikce, která je nejvhodnější pro 
ukončení apikální preparace (18, 19). Její lokalizace a tvaro-
vé uspořádání je velmi rozličné (20) a naneštěstí nejsou ty-
to morfologické odlišnosti rentgenologicky detekovatelné (5, 
21). Rozlišujeme čtyři základní druhy apikálních konstrikcí – 
jednoduchá, mnohočetná, kónická a paralelní (22).

GeNeRACe APexLOKáTORů
Apexlokátory byly od svého prvního klinického použití (17) 

často vylepšovány s cílem co nejlépe eliminovat možnou od-
chylku měření. Níže je uvedena klasifikace apexlokátorů dle 
McDonalda (23) v Gordonově úpravě (24). Apexlokátory jsou 
rozděleny dle typu proudu, odporu a využité frekvence. 

První generace (angl. resistence based apex locators). Prv-
ním sériově vyráběným apexlokátorem na trhu byl Root ca-
nal meter (Onuki medical Co., Tokio, Japonsko) z roku 1969. 
Vycházel z pokusů Sunady, který stanovil odpor stejnosměr-
ného proudu mezi sliznicí dutiny ústní a jakýmkoliv místem 
periodontia na 6,5 kΩ (bez ohledu na věk, tvar či druh zubu) 
(17). Použití stejnosměrného proudu ale způsobovalo polariza-
ci hrotu nástroje a měření byla nestabilní. Proto byl u apexlo-
kátoru první generace použit střídavý proud o nízké frekven-
ci (150 Hz). Měření se ale omezovalo pouze na vyhodnocení 
rezistance obvodu. Taktéž u první generace bylo měření často 

Obr. 1: Plnění apikální části kořene 
prvního horního řezáku (zub 21) 
pomocí MTA. Na RTG snímku je 
patrný přestup MTA do periapikálního 
prostoru přes foramen physiologicum 
(na snímku zobrazeno jako náhlé 
zúžení v průběhu výplně). Snímek 
poskytl MDDr. Tomáš Buchta, Klinika 
zubního lékařství LF UP v Olomouci.

Obr. 2: Rozdíl v lokalizaci anatomického a radiologického apexu 
na intraorálním RTG snímku. A – před ošetřením. B – po ošetření. 
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bolestivé kvůli vysokému použitému proudu. U dalších mode-
lů již došlo ke snížení použitého proudu ze 40 µA na 5 µA (25).

Druhá generace (angl. impedance apex locators, capacitan-
ce and resistence ERCLMD) vycházela z toho, že apexlokátory 
první generace byly extrémně citlivé na jakýkoliv obsah koře-
nového kanálku. Ve snaze snížit citlivost na náplň kořenového 
kanálku bylo zavedeno měření impedance. Elektrická impe-
dance tkání se skládá z rezistance a kapacitance (induktance 
tkání je nevýznamá). Přesnost druhé generace apexlokátorů se 
pohybovala v nesmyslně širokém rozmezí 15–93,4 % v in vivo 
i in vitro studiích (24). Bohužel i tato generace trpěla podob-
nými problémy s nepřesnými měřeními v přítomnosti elektro-
lytů v kořenovém kanálku.

Třetí generace (angl. frequency dependent apex locators/
comparative impedance apex locators). Apexlokátory třetí ge-
nerace byly založeny na principu relativního porovnávání im-
pedancí při použití dvou různých frekvencí proudů (8 kHz 
a 400 Hz). Impedance je v tom případě na různých místech 
kořenového kanálku různá v závislosti na použité frekvenci 
proudu. V koronální části kořenové kanálku je rozdíl minimál-
ní a směrem apikálním se zvětšuje až do místa, kde je umístě-
na cementodentinová hranice. Tyto hodnoty by měly být po-
měrově shodné nezávisle na obsahu kořenového kanálku. Ta-
to měření ale vyžadují již použití výkonných mikroprocesorů 
a algoritmů. Poprvé byl tento princip popsán (26) a následně 
využit při konstrukci apexlokátoru Endex (Osada Electric Co., 
Tokio, Japonsko), který byl brán dlouhou dobu spolu s apexlo-
kátorem The Root ZX (J. Morita, Tokio, Japonsko) jako zlatý 
standard při určování přesnosti apexlokátorů.

Čtvrtá generace (angl. multifrequency ERCLMD). Zjedno-
dušeně řečeno se jedná o apexlokátory třetí generace využí-
vající větší počet frekvencí (24). Některé z nich v jednu da-
nou chvíli využívají pouze jednu danou frekvenci. Díky fre-
kvenčním impulzům dochází k přesnějším měřením, protože 
se informace nemusí následně oddělovat (24) a tím se zmen-
šuje chyba měření způsobená jakoukoliv náplní kořenového 
kanálku nebo odlišnou šířkou kořenového nástroje. Ideálním 
prostředím v kořenovém kanálku pro měření je nicméně rela-
tivní sucho (tj. vlhké stěny kořenového kanálku). V přítomnosti 
krve nebo exsudátu však nemusí být měření přesné. Typickým 
zástupcem této generace je např. Raypex 4 (VDW, Mnichov, 
Německo), nebo Joypex 5 (Denjoy co. Ltd., Changsa, Čína).

Pátá generace. Jedná se o apexlokátory, které byly uvedeny 
na trh v roce 2003. Měří nezávisle na sobě kapacitanci a rezi-
stanci, z nichž následně vypočítávají impedanci. Tím pádem 
velmi dobře měří v přítomnosti krve či exsudátu. V přítomnosti 
suchého kořenového kanálku ale měření selhává (což lze vy-
řešit aplikací výplachového roztoku do cavum pulpae). Avšak 
i u této generace stále platí, že nejpřesnější měření bývá to 
počáteční, kdy se využívají tenčí nástroje. Příkladem přístroje 
5. generace je například Propex II (Maillefer, Ballaigues, Švý-
carsko) nebo Raypex 5 (VDW, Mnichov, Německo).

Šestá generace (angl. adaptive apex locators). Od uvede-
ní páté generace na trh byly patrné snahy o kombinaci výhod 
čtvrté a páté generace. V šesté generaci hovoříme o multifrek-
venčních apexlokátorech, které obsahují algoritmy pro výpo-
čet hodnot dle závislosti na aktuální kvalitě elektrolytu v koře-
novém kanálku. V této chvíli však nemáme k dispozici dosta-
tek relevantních studií a klinických dat, abychom byli schopni 
vyhodnotit jejich skutečný přínos pro klinickou praxi. Příkla-
dem apexlokátoru 6. generace je přístroj Adaptive apexlocator 
(Optica Laser, Bulharsko). 

KONSTRUKCe APexLOKáTORU
Základní konstrukce apexlokátorů a princip měření se 

v hrubých rysech od Sunadových dob nezměnily (obr. 3). Pří-
stroj je tvořen řídicí jednotkou s displejem, ze které vychází 
zdroj napájení a dvě elektrody ve tvaru speciálních koncovek. 
Jedna koncovka přístroje je umístěna na rtu pacienta, druhá 
koncovka je připojena ke kořenovému nástroji mezi stop-ter-
číkem a držátkem nástroje. Je nutné zajistit, aby všechny čás-
ti byly v plném kontaktu (především elektroda v kontaktu se 
zvlhčenou sliznicí). 

PARAMeTRy OVLIVňUJíCí MěŘeNí
Při použití apexlokátoru je třeba dodržovat návod výrobce, 

jinak může snadno dojít ke zkreslení výstupní informace, do-
sažení nesprávné pracovní délky a k následným komplikacím. 

Mezi další faktory, které mohou ovlivnit měření, patří: 
1) Náplň kořenového kanálku. U prvních dvou generací by-

lo měření pracovní délky pomocí apexlokátorů značně ne-
přesné (27, 28, 29). S příchodem nových generací ustoupil 
tento problém do pozadí a je možné prohlásit, že apexloká-
tory nových generací lze úspěšně využít v přítomnosti rozlič-
ných elektrolytů (30, 31, 32). U apexlokátorů páté generace je 
pro přesné měření dokonce žádoucí přítomnost náplně koře-
nového kanálku (33). 

2) Typ a velikost použitého nástroje. Slitina, z které je vy-
tvořen nástroj využitý k měření, nemá vliv na přesnost měření 
apexlokátorem (34). Taktéž velikost použitého nástroje nemá 
vliv na přesnost měření ať intaktního, nebo již opracovaného 
kořenového kanálku (35, 36). 

3) Iniciální rozšíření a ohlazení kořenového kanálku. Ně-
které studie doporučují provést iniciální rozšíření kořenového 
kanálku (angl. preflaring) a zajištění hladkého průběhu nástro-
je kořenovým kanálkem až k apexu (angl. glide path) před sa-
motným stanovením pracovní délky, jelikož se tímto zvyšuje 
přesnost apexlokátorů (37, 38), zatímco jiné studie nenalezly 
jiné výhody, než že se snáze udrží komunikace kořenového 
systému s periodontiem (angl. apical patency) (39). Udržení 
této komunikace má samo o sobě velký význam při zamezení 
vzniku apikální zátky, která působí při měření apexlokátorem 
jako izolant.

4) Stav zubní dřeně a periodontálních vazů. Vitální dřeň 
může přenášet elektrický proud a svým propojením s perio-
dontálními vazy může vytvářet falešně pozitivní výsledek (40). 
Opačná situace může nastat při rozsáhlé periapikální lézi (41). 

Obr. 3: Schematické znázornění principu 
apexlokátoru. Jedna elektroda je připojena ke 
kořenovému nástroji v kořenovém kanálku. Druhá 
je v kontaktu se sliznicí dutiny ústní. Modifikováno 
podle: Peřinka, 2003 a Šedý, 2012.
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5) Velikost foramen apicale. Hraje velkou roli při měření 
pracovní délky. Huang zjistil, že velikost foramen apicale do 
ISO 20 výsledek měření neovlivňuje (29). V přítomnosti širo-
kého foramen apicale nebo v přítomnosti vnější resorpce je 
přesto apexlokátor užitečný (32, 35, 42), i když někteří autoři 
upřednostňují v těchto případech techniku papírových čepů 
(43), kterou dnes již považujeme za obsolentní. Nicméně je 
nutné si uvědomit, že v těchto případech je přesnost apexlo-
kátorů odlišná druh od druhu (28) a zvláště při použití velmi 
malých ručních nástrojů u velkých průměrů foramen apicale 
jsou výsledky měření nevěrohodné (44). Někteří autoři dokon-
ce označují měření pracovní délky apexlokátory u foramen 
apicale nad ISO 100 za nedůvěryhodné (45). 

6) Ostatní vodiče. Pokud je zub již rekonstruován výplní 
nebo protetickou náhradou s obsahem kovových slitin, které 
jsou v kontaktu s gingivou, může dojít k falešně pozitivnímu 
výsledku měření. K podobné situaci dochází, pokud je me-
zi gingivou a cavum pulpae přítomen elektrolyt (např. slina, 
sulkulární tekutina), a to buď přímo, nebo cestou kazivé léze. 
Další možností je kontakt s jiným kořenovým nástrojem již za-
vedeným v sousedním kořenovém kanálku.

STANOVeNí PRACOVNí DéLKy 
Všeobecně se doporučuje provádět měření pracovní délky 

po selektivním zábrusu klinické korunky (pokud je indiková-
no) a rozšíření vchodu do kořenového kanálku. Pracovní dél-
ku je vhodné stanovovat pomocí tenčích nástrojů K-file ISO 
08 nebo ISO 10. Nástroje vyšších průměrů již nejsou dostateč-
ně flexibilní a můžeme jimi relativně snadno vytvořit zářez ve 
stěně kanálku (angl. ledge). Ke kořenovému nástroji je vhodné 
připojit elektrodu a technikou balancované síly jej zavést leh-
ce přes foramen physiologicum, jehož průchodnost následně 
udržujeme pomocí ručních nástrojů velmi malého průměru 
(46). Nejenže zjistíme přesnou lokalizaci foramen physiologi-
cum, která nám umožní stanovit správnou pracovní délku, ale 
také nám tato technika umožní snížit riziko vzniku apikální 
zátky. Její přítomnost totiž může změnit velikost odporu me-
zi vnitřním prostorem kořenového systému a periodontálními 
vazy a tím snížit přesnost měření v průběhu opracování koře-
nových kanálků (47). 

Další výhodou tohoto postupu je eliminace chyby měře-
ní kvůli přítomnosti přídatných kanálků. Pokud je přítomen 
přídatný kanálek s vitální dření, může simulovat přítomnost 
foramen physiologicum. Měřicí nástroj ale nepronikne akce-
sorním kanálkem do periodontia, zatímco hlavním kanálkem 
měřicí nástroj přes apikální konstrikci do periodontia pronik-
ne. Výjimkou může být přítomnost apikálního háčku. 

DeTeKCe PeRFORACí
Perforace mohou nastat v důsledku patologických procesů 

(resorpční procesy), nebo častěji iatrogenně, v průběhu ag-
resivního zhotovení primární přístupové kavity, nešetrného 
opracování kořenového kanálku nebo nerespektování anato-
mických dispozic při preparaci prostoru pro kořenovou ná-
stavbu (48). Tato komplikace může vzniknout ve stěně pulpál-
ní dutiny, na jejím dně nebo kdekoliv v průběhu kořenového 
kanálku. V minulosti se k potvrzení přítomnosti perforace pou-
žívaly rentgenové snímky, ale jejich využití bylo problematic-
ké, především pokud byla perforace lokalizována bukálně či 
orálně (48). Trvalo relativně dlouho po uvedení apexlokátorů 
na trh, než bylo zjištěno, že mohou být velmi užitečné při dia-
gnostice a lokalizaci perforací (49). 

existují dvě základní techniky pro identifikaci perforace: 
1) Do podezřelého místa kořenového kanálku zavedeme 

ruční ocelový nástroj malého průměru (např. ISO 10) a ná-

sledně k němu připojíme apexlokátor. Pokud apexlokátor oka-
mžitě detekuje apikální oblast, která se v těchto místech s vel-
kou pravděpodobností nevyskytuje, jedná se s největší pravdě-
podobností o perforaci. Tuto domněnku můžeme potvrdit na 
rentgenovém snímku. 

2) Druhou možností je pomalé zavádění ručního ocelové-
ho nástroje připojeného k apexlokátoru a sledování rychlosti 
změn měření. Pokud jsou změny průběžné, pomalé a odpo-
vídají rychlosti zavádění nástroje, můžeme předpokládat, že 
se stále nacházíme v kořenovém kanálku. Pokud dojde velmi 
rychle a razantně k přestupu přes foramen physiologicum, kde 
navíc pracovní délka neodpovídá situaci vyplývající ze situač-
ního snímku, lze předpokládat přítomnost perforace.

LOKALIZACe FRAKTUR
Schopnost apexlokátorů detekovat frakturu zubu byla zkou-

mána pouze na jednokořenových zubech. Výsledky ukázaly, 
že apexlokátory jsou schopny reprodukovatelně lokalizovat 
horizontální fraktury, v detekci vertikálních fraktur ale nebyly 
přesné (50, 51, 52).

KONTRAINDIKACe POUŽITí APexLOKáTORů
Dříve bylo diskutováno a kontraindikováno použití apexlo-

kátorů u pacientů po implantaci kardiostimulátorů. Jednalo se 
především o apexlokátory starších generací, které používaly 
vyšší proudy, a kardiostimulátory starších generací s minimál-
ními ochrannými mechanismy nebo bez nich. Přítomnost kar-
diostimulátoru v současnosti není absolutní kontraindikací po-
užití apexlokátorů, což dokládají i in vitro a in vivo studie (53, 
54). Ve sporných případech je vhodné stanovisko ošetřujícího 
kardiologa k použití apexlokátoru a dalších přístrojů v průbě-
hu ošetření, které je účelné získat již v okamžiku, kdy pacient 
oznámí skutečnost o zavedení kardiostimulátoru ošetřujícímu 
stomatologovi, nikoliv v době, kdy již potřebuje endodontické 
ošetření, které má v řadě případů akutní charakter. 

ZáVěR
Z dnešního pohledu se jeví k měření pracovní délky ideální 

kombinace apexlokátoru a rentgenového snímku. Co se týče 
rentgenového snímku, využíváme: 

1) Diagnostický snímek. Je naprostou nezbytností, neboť 
nám podává neocenitelnou informaci o anatomii kořenových 
kanálků. 

2) Snímek s hlavním apikálním čepem (angl. master apical 
cone, MAC). Slouží jako kontrola správného apikálního rozší-
ření po kontrole zpětného odporu hlavního apikálního čepu. 
Pokud pečlivě stanovíme pracovní délku, striktně ji dodržuje-
me a následně s apexlokátorem provedeme závěrečnou kon-
trolu apikálního rozšíření (která však není nezbytností), není 
nutné zhotovit měřicí snímek s nástrojem (55). Tento rentgeno-
vý snímek pro nás nemá v dnešní době u nekomplikovaných 
ošetření žádnou přidanou hodnotu. 

3) Kontrolní snímek. Stejně jako diagnostický snímek je sine 
qua non endodontického ošetření k odhalení možných nedo-
konalostí a chyb, které můžeme následně napravit.

Pro apexlokátory platí, že vzhledem k vysoké úspěšnosti 
stanovení pracovní délky apexlokátorů čtvrté a vyšších gene-
rací v in vitro (30, 56, 57, 58, 59) i in vivo studiích (60, 61, 
62, 63) můžeme prohlásit, že stanovení pracovní délky pomo-
cí apexlokátoru je přesnější než pomocí jiných technik. Jako 
ideální se dnes jeví využití apexlokátoru v kombinaci s kon-
trastním rentgenovým snímkem s hlavním apikálním čepem.

Poděkování: Autoři děkují MDDr. Tomáši Buchtovi 
za poskytnutí rentgenové dokumentace.
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Obr. 1a: Ortopantomogram s výchozím stavem.

Obr. 1b: Intraorální snímek 
s gutaperčovým čepem nasunutým 
do OA komunikace.

Obr. 2 a 3: Vestibulární a okluzní pohled na provizorní můstek. Slizniční řasa znemožňuje 
vhodnou modelaci mezičlenu.

TeST 7– 8
Na doporučení svého praktického 

zubního lékaře se na konziliární vy-
šetření dostavil 53letý pacient, neku-
řák, celkově zdráv. Udává, že před cca 
20 lety mu byl extrahován zub 16 pro 
endodontické komplikace. Při extrakci 
vznikla oroantrální (OA) komunikace, 
kterou se jeho ošetřující lékař pokusil 
neúspěšně uzavřít. Podobných pokusů 
proběhlo ještě několik – jak na stoma-
tochirurgickém pracovišti, tak na ORL, 
bohužel však ani jeden z nich nebyl 
úspěšný. Pacient se s pronikáním teku-
tin z dutiny ústní do čelistní a návazně 
nosní dutiny v podstatě smířil a naučil 
žít. Na další pokusy o uzávěr OA komu-
nikace rezignoval. 

Se svým nynějším ošetřujícím zub-
ním lékařem se dohodl na rozsáhlej-
ší protetické rekonstrukci (výchozí stav 
viz OPG) (obr. 1a, 1b), která kromě im-
plantologické a protetické rekonstrukce 
zahrnuje i zhotovení nového můstku na 
zubech 17 a 15. Na zubech se nyní na-
chází provizorní můstek s nevyhovující 
modelací mezičlenu (obr. 2 a 3). Otis-
kování zubů 15 a zejména 17 je výraz-
ně komplikováno slizniční řasou zasa-
hující až na patro (obr. 4). Tato řasa také 
omezuje čištění zubu 17 a znemožňuje 
modelaci mezičlenu 16 v budoucí pro-
tetické rekonstrukci. Navíc neplní ani 
svůj původní účel – tedy uzávěr OA ko-
munikace, jak je patrné z RTG.

Obr. 4: Okluzní pohled na slizniční řasu 
v oblasti 16.

Otázky:

1.  Který z problémů uvedených 
v úvodu je nejdůležitější?

2.  Jak se lze vypořádat se 
slizniční řasou zasahující 
až na patro v oblasti 16?

3.  Jak lze podobným 
problémům předejít?
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TeST 7– 8  –  ŘeŠeNí
Ad 1: Jednoznačně největším problé-

mem je přetrvávající OA komunikace. 
Pacienta dlouhodobě obtěžují nepří-
jemné vjemy provázející pronikání te-
kutin do čelistní a nosní dutiny. Další 
nezodpovězené otázky se budou po-
jit k pravděpodobným histologickým 
a funkčním změnám původního epite-
lu vystýlajícího čelistní a nosní dutinu, 
riziko malignizace apod. Přestože paci-
ent jako hlavní problém vnímá dořeše-
ní protetické rekonstrukce, prioritou by 
měl být uzávěr OA komunikace a vytvo-
ření podmínek pro protetickou rekon-
strukci by mělo být až sekundární v zá-
vislosti na úspěchu či neúspěchu při ře-
šení hlavního problému. 

Uzávěr OA komunikace nepatří v pra-
xi praktického zubního lékaře mezi zce-
la běžné výkony. Obecně se ale předpo-
kládá, že by měl praktický zubní lékař 
zvládnout uzávěr komunikace lalokem, 
popř. zajistit jeho provedení po dohodě 
se specializovaným pracovištěm. Podle 
údajů pacienta se o uzávěr oroantrální 
komunikace neúspěšně pokusil nejprve 
praktický zubní lékař a poté opakovaně 
specializovaní lékaři.

Ad 2: Obnovení normálních poměrů 
na alveolárním hřebeni je možné. Paci-
entovi v oblasti 16 fakticky chybí ves-
tibulum, protože zde byl tvářový lalok 
zřejmě opakovaně používán při poku-
sech o krytí OA komunikace. Cílem re-
konstrukce by tedy mělo být obnovení 

vestibula a přirozeného průběhu muko-
gingivální hranice. Toho lze dosáhnout 
různými chirurgickými postupy, mezi 
nejvhodnější se však řadí apikální po-
sun laloku vedoucí k prohloubení ves-
tibula a následný přenos epitelového 
štěpu na lůžko tvořené periostem. Ri-
zikem je však možné rozšíření OA ko-
munikace a také přístup do této oblasti 
je výrazně horší než např. ve frontální 
oblasti, kde se prohlubování vestibula 
provádí častěji. Odstranění slizniční řa-
sy, která silně znesnadňuje diagnostiku, 
však s sebou jako pozitivum nese získá-
ní přehledu o OA komunikaci. 

Ad 3: Lze podobným problémům pře-
dejít? Prevencí vzniku OA komunikace 
je důkladná diagnostika před výkonem 
a pak samozřejmě maximálně šetrné 
provedení extrakce. Zejména u molárů 
je výhodné separovat jednotlivé kořeny 
a extrahovat každý zvlášť, je-li to možné. 
Když už OA komunikace vznikne, je dů-
ležité extrakční ránu dobře zašít a zajistit 
podmínky pro hojení – v dnešním pro-
vedení tedy mikrochirurgický přístup při 
použití zvětšovacích pomůcek (lupové 
brýle nebo mikroskop), čerstvé okraje rá-
ny bez epitelu na kontaktních plochách 
a dobře uvolněný vestibulární lalok.

Přehled o operačním poli a přístup 
k OA komunikaci silně omezuje řasa 
jdoucí z vestibula. Tato řasa navíc při 
žvýkání pohybuje kritickou oblastí, což 
silně zhoršuje podmínky pro hojení. 

Proto jsme se rozhodli nejprve zajistit 
přístup k OA komunikaci a stabilitu tká-
ní. Výhodou je, že tak zároveň může-
me i prohloubit vestibulum. Po opatrné 
preparaci děleného/mukózního laloku 
v oblasti OA komunikace jsme již stan-
dardně preparovali mukózní lalok i na 
vestibulární straně alveolárního hřebe-
ne. Okraj laloku jsme potom apikálně 
fixovali do vestibula přibližně v úrov-
ni mukogingivální hranice. Následoval 
odběr relativně slabého epitelového ště-
pu, který tvarově odpovídal periostální-
mu loži vytvořenému apikálním posu-
nem laloku (obr. 5). Štěp jsme fixova-
li několika stehy (obr. 6), které jsme po 
týdnu odstranili.

Za měsíc lze již tkáně označit za zho-
jené. Z obr. 7 je patrná přetrvávající 
OA komunikace na dvou místech. Pře-
hlednost a přístup k operačnímu poli je 
však jednoznačně lepší, než byl v pů-
vodní situaci. V dané situaci jsme pro 
krytí komunikace použili modifikaci 
techniky zvané insular flap. Oblast OA 
komunikace jsme nejprve horizontál-
ně prořízli vestibulárně a orálně, pone-
chali jsme však lalok neporušený mezi-
álně a distálně (obr. 8). Následně jsme 
tentýž řez na patře výrazně prodloužili 
jak meziálně, tak i distálně a preparova-
li jsme mukózní lalok jako při odběru 
pojivového štěpu (single incision tech-
nique). Ovšem neodebrali jsme štěp, 
ale vytvořenou pojivovou tkáň pone-

Obr. 8: Vytvoření „tunelu“ ve 
vestibulo-palatinálním směru v oblasti 
OA komunikace.

Obr. 7: Zhojený epitelový štěp. 
Gutaperčový čep je zaveden 
v OA komunikaci.

Obr. 9: Pojivová tkáň z patra vytažená 
přes oblast OA komunikace.

Obr. 5: Odběrové místo, po odběru 
epitelového štěpu z levé strany patra. 

Obr. 10: Zasunutí pojivové mezivrstvy 
do tunelu a sutura.

Obr. 6: Epitelový štěp v místě 
OA komunikace.
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chanou na distální stopce jsme rotova-
li pod vytvořený tunelový lalok v mís-
tě OA komunikace (obr. 9). V podstatě 
jsme tak v tomto místě přidali jednu re-
lativně silnou a dobře prokrvenou me-
zivrstvu. Vazivovou tkáň jsme fixovali 
jak vestibulárně, tak i orálně. K uzávě-
ru rány na patře jsme použili standardní 
zkřížený matracový steh (obr. 10). 

Při odstranění stehů po 10 dnech 
jsme zjistili dobré hojení v oblasti OA 
komunikace a poměrně rozsáhlé hojení 
per secundam na patře (obr. 11 a 12). 
Pacient udával úplné vymizení proni-
kání tekutin do čelistní a nosní dutiny. 
Bolestivost označoval za velmi omeze-
nou, navzdory velké, sekundárně se ho-
jící ploše. 

Při kontrolním vyšetření po 3 měsí-
cích jsme zjistili velmi dobře zhojenou 
sliznici na patře, uzavřenou OA komu-
nikaci a zároveň obnovenou hloubku 
vestibula v oblasti 16 (obr. 13). Nyní 
bylo možné přistoupit k již standard-
ní protetické rekonstrukci a zhotovení 
můstku na zuby 17 a 15. Pacienta jsme 
proto odeslali zpět k doporučujícímu 
lékaři, který zhotovil definitivní můstek 
(obr. 14 a 15). 

Obr. 14 a 15: Vestibulární a okluzní 
pohled na definitivní můstek 15–17 
cca rok od uzávěru OA komunikace.

Obr. 11 a 12: Hojení rány po týdnu s provizorním můstkem a po jeho sejmutí. Obr. 13: Hojení rány po 3 měsících.

SUMMARy
HOw TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 7– 8: LONG-TIMe PeRSISTING 
OROANTRAL COMMUNICATION

Oroantral communication may come 
from even a simple tooth extraction. If it 
occurs, it is mandatory to close it in or-
der to stop oral liquids from penetrating 
into maxillary sinus. In the presented 
case study, closure was attempted se-
veral times regrettably without desirab-
le results. Repeated attempts for closu-
re led to changes in mucogingival mor-
phology, e.g. depth of the vestibule and 
made further prosthetic restoration im-
possible. 

Plastic periodontal surgery was used 
to firstly reconstruct the width of kera-
tinized tissue and secondly a rotated 
su bepithelial insular flap from palate 
was used to succesfully close the oro-
antral communication. Prosthetic resto-
ration followed 3 months later. 
 
Streblov J. Jak úspěšně napravit neú-
spěch. Test 7– 8: Dlouhodobě perzistu-
jící oroantrální komunikace.
LKS, 2016, 26(7– 8): 167 – 169
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historie

DěTSKé KNIHy 
Se ZUBNí 
TeMATIKOU
První dětské knihy se mohou 
pochlubit stářím kolem půl tisíciletí. 
S tématem osvěty v oblasti prevence 
a zubní hygieny se v dětské literatuře 
setkáváme až na konci 19. století.

Připomeňme v této souvislosti, že jed-
na z prvních dětských knížek byla vydá-
na už v roce 1658. Její název byl Orbis 
sensualium pictus a autorem byl věhlas-
ný pedagog Jan Amos Komenský. Ovšem 
prvním dosud známým dílem se „zubní“ 
tematikou pro děti je až „Der Zahnärztli-
che Struwelpeter“ z roku 1891 autora 
dr. F. Fischlera (pozn.: Struwelpeter je 
dítě, které si nenechá stříhat nehty ani 
vlasy – a vůbec se chová velmi nepa-
třičně…). Není bez zajímavosti, že ta-
to na děti zaměřená osvěta přichází až 
několik desetiletí poté, co se v polovi-
ně 19. století objevují významné den-
tální hygienické prostředky, jako bylo 
Bergmannovo zubní mýdlo z Waldhei-
mu a Lingnerův Odol z Drážďan. Teprve 
mezi světovými válkami se díky tištěné 

reklamě a dostupnějším cenám šíří den-
tální hygienické pomůcky mezi širší ve-
řejnost, což se odráží i v rozhojnění dět-
ské literatury s touto tematikou.

V r. 1932 je v nakladatelství Proden-
tina AG v Curychu vydán populární ti-
tul „Zahnbuch für Kinder“ (Zubní kniha 
pro děti). Šlo o německý překlad dílka 
z r. 1918, které napsal americký zubní 
lékař dr. Harrison W. Ferguson. V před-
mluvě se s velkým zaujetím pro stoma-

tologii píše: „Z lékařského pohledu je 
jednoznačně doloženo, že dutina ústní 
má největší vliv na zdraví dítěte. V zub-
ních klinikách a školách, kde se pěstu-
je ústní hygiena, panuje přesvědčení, že 
zdravé zuby umožňují největší ochranu 
proti chorobám. Výzkumy potvrzují, že 
zdravá ústa nejen zlepšují zdraví dítě-
te, ale zvyšují také jeho půvab a kladně 
působí na školní prospěch. Denní po-
zorování nás utvrzuje v tom, že zner-

Nejstarší dětská kniha s osvětou o zubním zdraví „Der Zahnärztliche Struwelpeter" 
dr. F. Fischlera z r. 1891 jako adaptace původního Hoffmannova Struwwelpetera z poloviny 
19. století. (Vydaná nakladatelstvím Hermann Lazanus v Berlíně, 32 stran.)

Dětská kniha o zubní hygieně vydaná v r. 1971 v někdejší 
NDR. Ještě dnes vychází v nových vydáních a je obsahově 
velmi aktuální. Napsala ji Hanna Künzelová, choť věhlasného 
prof. dr. Waltera Künzela. Obrázky kreslil někdejší nejlepší 
ilustrátor v NDR Günter Schmitz. Když emigroval do SRN, kniha 
byla z politických důvodů znovu ilustrována, a to Christou 
Unzer- Fischerovou, text byl zachován. (Nová vydání z r. 2004 
a 2012 se vrátila k původním ilustracím, 32 stran.)

Reklamní knížka „Milým dětem od dobrého Odol-strýčka, který bydlí 
ve velkém a krásném zámku a už je mu 100 let“. Zakázku udělil 
sám výrobce Odolu Lingner (ten také ve vyprávění prosadil „strýčka 
Odola“, i když na titulu knížky zůstala „tetička“...), ilustroval Erich 
M. Simon. (Vydáno nakladatelstvím Lingner & Kraft v Drážďanech 
kolem r. 1905, 28 stran.)
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vózňující rušení bolavým zubem zhor-
šuje pozornost dětí ve škole. Péče o du-
tinu ústní je proto stejně tak významná 
jako kterýkoliv jiný učební předmět na 
našich školách.“ Krásná slova, že? Jis-
tě, jde o sto let starý text a vývoj po-
stoupil. Na podstatě věci to však nic 
nemění. Péče o chrup se musí stát ka-
ždodenním rituálem spolupůsobícím 
pro uchování zdravého těla i zdravé du-
še – ať už jde o dítě nebo o dospělé-

ho. Bohužel v moderní společnosti pů-
sobí mnoho škodlivých vlivů, které stojí 
proti zdravému rozvoji dítěte i dospělé-
ho člověka. Je proto potřeba nepolevit 
v úsilí o zdravotnickou osvětu na ško-
lách všech úrovní a zaměření. Zní to ja-
ko fráze, ale nelze než ji znovu připo-
menout: Zdraví dětí a mládeže pro nás 
musí být nejpřednější. Společnosti se ta-
kový postoj a jeho praktické naplnění ti-
síckrát vrátí v dospělé populaci. 

Pojďte a pohleďte s námi teď na ně-
které pozoruhodné či dokonce kuriozní 
tituly z oblasti dětské literatury s temati-
kou zubu a dentální hygieny.

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 
An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

„Zubní slabikář“ vydaný prof. 
dr. Karlem Zilkensem z Kolína 

nad Rýnem v nakladatelství 
Gilde- Verlag GmbH Köln kolem 

r. 1930, obrazy a montáže pořídil 
dr. F. Husten z Kolína. Přelomové 

osvětové dílo o zubním zdraví, 
obsah není zabalen do povídky, 
ale populárně naučnou formou 

zpracován pro dětského čtenáře.

Pěkně ilustrovaná kniha o dětské 
zubní hygieně „Cleanliness, Starring 
Johnny Toothbrush“ napsaná 
Virginianem Parkinsonem s kresbami 
Marjorie Walesové. (Nakladatelství 
J. L. Schilling v New Yorku, 1943.)

„Zvířecky dobrá" povídka (hovorová němčina používá slovo „tierisch“ 
také ve smyslu super, prima, zatraceně dobrý atd.). Prasátko zde 
vysvětluje dětem důležitost zubní hygieny. (Ilustrováno Jordicem, vydáno 
Garnierem Fheresem v Paříži kolem r. 1910, 16 stran. Autor kupodivu 
není uveden, možná přímo Jordic nebo Fheres.)

Krásně ilustrovaná kniha s dětskou osvětou o zubní 
hygieně. Autorem je zubní lékař dr. F. Günther, ilustrace 
od dr. Ernsta Bourmanna. (Vydaná kolem r. 1910 
v Bonnu, nakladatelství není známo, 15 stran.)
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PARODONTOLóGIA. DeFINITíVNe OŠeTReNIe 
POŠKODeNéHO PARODONTU 2. ORáLNA HyGIeNA VI.

recenze

Eva Kovaľová, Alica Müller, Tatiana Klamárová
Pavol Šidelský – Akcent print, Prešov, 2015, druhé, doplněné vydání 
ISBN 978-80-89295-64-7; EAN 9788089295647; vázáno, 259 číslovaných stran, cena neuvedena 

Publikace kolektivu autorek ze 
Slovenska a Německa představuje 
současnou parodontologii poněkud 
jinak, než jsme v domácích 
poměrech navyklí. Především si 
nedělá ambice na pokrytí celé této 
stomatologické disciplíny, kterou 
ovšem chápe jako nedílnou součást 
komplexního stomatologického 
ošetření. Zabývá se de facto pouze 
problematikou demograficky 
a ekonomicky nejzávažnějšího 
onemocnění parodontu, jímž je 
parodontitida. Stejně dobře však 
lze konstatovat, že se zabývá 
parodontitidou v širším slova smyslu, 
téměř ve všech jejích klinických 

VýZVA LKS:  
PŘISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA 

Téma letošního ročníku Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) 
JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH je vysoce aktuální, 
všudypřítomné a zároveň nadčasové. 
Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi a sebereflexi, která 
nemusí být vždy příjemná. Je však zdrojem našeho odborného 
rozvoje i obecně lidského vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti 
a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.
Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové 
téma naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? 
Neváhejte a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované 
repetitorium! 

S důvěrou se obraťte na redakci a jejím 
prostřednictvím na redakční radu LKS. My vám 
poskytneme potřebné informace a podklady pro 
zpracování článku formou testu MIR. A pokud 
se obáváte, že nemáte dostatek publikačních 
zkušeností, rádi vám poskytneme metodickou 
pomoc při tvorbě koncepce a při finalizaci testu. 

Své nabídky zasílejte na e-mail: zakova@ dent.cz

 Redakce a redakční rada LKS

aspektech. Velký medicínský význam 
celé této problematiky je shrnut ve 
stručném závěru v podobě výčtu 
závažných celkových chorob, 
u nichž je v současnosti prokázána 
významná asociace s parodontitidou, 
představující pro ně rizikový či 
podpůrný faktor.

Dle mínění recenzenta je publikace 
sepsána stylem vyhovujícím spíše léka-
řům než dentálním hygienistkám, což 
platí i o obsahu. Ten sestává ze 14 kapi-
tol, pojednávajících o anatomii a histo-
logii parodontálních tkání, patogenezi 
plakem podmíněných parodontopatií, 
zánětové reakci, základech kariologie, 
stanovení prognózy zubu s oslabeným 
závěsným aparátem, plánu ošetření, ne-
chirurgické a chirurgické léčbě paro-
dontitidy, hojení parodontálních tkání, 
protetické a ortodontické terapii, dlaho-
vání zubů a o tzv. akutních příhodách. 
Každá kapitola je vybavena kromě 
vlastního textu také slovenským a an-
glickým resumé a souborem otázek na 
dané téma. Součástí některých kapitol 
jsou i fotografické kazuistiky dokumen-
tující a doplňující textovou část. Veli-
ce pěknou kvalitu má naprostá většina 
rentgenové a klinické fotodokumentace, 

u kreslených obrázků je to v této ediční 
řadě již samozřejmostí. Text je doplněn 
seznamem literatury (včetně citací nere-
cenzovaných periodik), věcným rejstří-
kem. Kniha obsahuje také DVD. 

Čtenář neznalý předchozích publikací 
řady Orálna hygiena může mít řadu výtek 
směřujících k celkové koncepci knihy, 
ke koncepci péče (např. charakteristika 
a výběr antibiotik a antiseptik, výběr 
operačních výkonů, „typologie“ pacien-
tů, charakteristika agresivní parodontiti-
dy, přehled akutních stavů), snad i k od-
borné terminologii (např. chemická tera-
pie). Nesporným kladem knihy, jinými 
autory málokdy uvažovaným, je kom-
plexní pojetí stěžejní části parodontolo-
gické péče, tzn. péče o pacienty trpící 
parodontitidou, dále též důraz na potře-
bu plné informovanosti léčeného jedin-
ce včetně poučení o rušivých důsledcích 
léčby pokročilé parodontitidy, na jeho 
řádné vyšetření, na nutnost aktivní spo-
lupráce s lékařem či hygienistkou. 

Publikaci lze jistě doporučit i českým 
studentům, praktickým zubním lékařům 
a dentálním hygienistkám.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Hradec Králové
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POZDRAV OD ZLATé OLyMPIONIČKy  
MILeNy DUCHKOVé NeVeKLOVSKé

z redakční pošty

Vážení čtenáři, letos v říjnu uplyne bez dvou let půl století od legendárního 
výkonu Mileny Duchkové (provdané Neveklovské) na LOH 1968 v Mexiku. Její 
zlatá medaile ve skoku do vody z desetimetrové věže představovala po okupaci 
Československa symbolické zadostiučinění.

Když o Mileně Duchkové Neveklov-
ské ve svém článku z historie stoma-
tologie (Zubařští olympionici II., LKS 
č. 7– 8/2014, str. 166 – 167) MUDr. Ro-
bert Houba, Ph.D., napsal, že je to kole-
gyně zubní lékařka, byli mnozí z vás pře-
kvapeni. Málokdo tuto informaci z hlubin 
sportovní historie znal.

Časopis s článkem jsme paní doktor-
ce poslali. Musel jsem přes své kama-
rády sportovní novináře trošku zapát-
rat, ale nakonec se podařilo a její ka-
nadskou adresu jsem získal. Chtěl jsem 

tak splatit dluh své vzpomínce, kdy na-
ši sportovci dva měsíce po okupaci při-
vezli domů SEDM ZLATÝCH MEDAILÍ. 
Vy starší si asi vzpomenete, jak jsme se 
z tohoto vítězství radovali.

Musím se přiznat, že když jsem člá-
nek paní Mileně posílal, musel jsem pár-
krát polknout dojetím, které mi ta dávná 
vzpomínka přivolala. Paní doktorka ča-
sem poslala moc hezké poděkování – 
především autorovi článku a také nám 
v redakci, že jsme si na ni vzpomněli 
a „elkáesku“ jí poslali.  

A teď to hlavní – článek dr. Houby 
se kolegyni Duchkové nejen moc líbil, 
ale také, jak píše, všechna fakta v něm 
„sedí“. Ale pozor! Až na jednu malič-
kost, či spíš doplnění – totiž že i Mile-
nin dědeček byl zubní lékař!

Možná, že se trošku divíte, že článek 
z historie vyšel už v roce 2014 a my re-
agujeme až v létě roku 2016. Vysvětlení 
je nasnadě. Paní doktorka si s odpovědí 
dala trošku na čas (s omluvou, pochopi-
telně...) a my jsme se v redakci rozhodli, 
že také chvilku počkáme a připravíme jí 
ještě jeden nečekaný dárek, a to právě 
v čase, kdy se konají LOH 2016 v Rio de 
Janeiru. Věřím, že to jak vám, čtenářům, 
tak slavné sportovkyni a kolegyni zubní 
lékařce, udělá radost. A těším se, že na 
tuhle zubní lékařku Milenu Duchkovou 
Neveklovskou Čechoslováci (Češi...) ni-
kdy nezapomenou.

Přečtěte si, co nám Milena Duchková 
Neveklovská o sobě napsala (pozn.: do 
Kanady emigrovala v r. 1980):

„Po roce a půl v Kanadě se mi poda-
řilo dostat se na univerzitu v Manito-
bě, kde jsem čtyřletý program dokon-
čila za dva roky. Po ukončení jsme se 
přestěhovali do Vancouveru, kde jsem 
začala pracovat pro druhé zubaře. Po-
rodila jsem další dvě děti a pak jsem 
si od svého zaměstnavatele odkoupila 
praxi v Severním Vancouveru, kde jsem 
dodnes. Ordinace je v nákupním cent-
ru v Lynn Valley. Já pracuji 3 až 4 dny 
v týdnu, dva další zubaři pracují kaž-
dý 3 dny v týdnu, mám 3 hygienistky 
a 2 instrumentářky, 5 křesel. Takže se 
moc nenudím.“

Připravil PhDr. Ladislav Šolc
šéfredaktor LKS

Legendární fotografie z LOH 1968 
v Mexiku s autogramem olympijské 
vítězky Mileny Duchkové.

Ordinaci slavné české rodačky najdete v nákupním centru 
v Lynn Valley v kanadském Vancouveru.

Dr. Milena Duchková Neveklovská ve své 
zubní ordinaci ve Vancouveru.

Současnost: sympatická drobná Milena Duchková Neveklovská (vlevo) 
se svými dětmi (zleva) Martinem, Michaelou a Monikou a manželem Petrem 
Neveklovským, bývalým volejbalovým reprezentantem a trenérem.
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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

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

ZahnarZt in hof 
(Bayern) gesucht

Deutschkenntnisse
vorausgesetzt.

Adresse: Dr. Ulrich Reiss,
Jaegerzeile 52, D-95028 Hof

 reissuli@web.de
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Oni nevědí, že jsi zubař. Když budeš na nudistické pláži  
koukat ženským na zuby, budou tě mít za úchyla…“

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad funkcionářů Komory:
●● MUDr. Luboš Jirgl 

slaví v červenci 70. narozeniny. 
Byl dlouholetým předsedou OSK 
Havlíčkův Brod, poté do r. 2009 
členem představenstva této oblasti. 
Působil v odborném výboru kongresu 
PDD a od r. 2009 je členem ČR ČSK.
●● MUDr. Jonny Kotrys 

slaví v červenci 70. narozeniny. 
Po léta aktivně působí v představenstvu 
OSK Prostějov, v letech 2001 – 2009 
byl jejím předsedou. Tuto oblast 
ve funkčním období 2005 – 2009 
zastupoval jako člen sněmu ČSK.
●● MUDr. Miroslava Richterová  

slaví v srpnu 65. narozeniny. 
Je dlouholetou členkou představenstva 
OSK Benešov a v letech 2005 – 2013 
zastupovala tuto oblast jako členka 
sněmu ČSK.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám, 
které v červenci a v srpnu slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Marie Černá
●● MUDr. Helena Gebauerová
●● Doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.
●● MUDr. Irena Sísová
●● MUDr. Irena Stejskalová
●● MUDr. Dalimila Šumpíková
●● MUDr. yvonna Zlámalová
●● MUDr. Jitka Žalmanová

●● MUDr. Zuzana Karabinová  
slaví v červenci významné 
životní jubileum.  
Vše nejlepší a hodně zdraví do 
dalších let přejí kolegyně a kolegové 
z Olšanské 7 a OSK Praha 3.

●● MUDr. Petr Vávra  
slaví v červenci životní jubileum.  
Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje 
OSK Praha 7.

●● MUDr. Richard Linek  
slaví v červenci 65. narozeniny. 
Kolegové z OSK Ústí nad Labem přejí 
jubilantovi vše nejlepší a do dalších let 
mnoho zdraví, pohody a optimismu.

OSK Litoměřice přeje hodně zdraví 
do dalších let svým členkám a členům, 
kteří v letošním roce slaví významné 
životní jubileum:
●● MUDr. Jana Víšková
●● MUDr. Magdalena Marečková
●● MUDr. Karel Cílek
●● MUDr. Václav Ptáček
●● MUDr. Marie Petrů
●● MUDr. Mukadesa Čorič
●● MUDr. Helena Paymová
●● MUDr. Irena wilferová
●● MUDr. Alena Svobodová
●● MUDr. Taťána Najmanová
●● MUDr. Michaela Korčáková
●● MUDr. Jan Grebler
●● MUDr. Vladimír Kraus

●● MUDr. Zdeňka Hanáková
zemřela dne 11. 6. 2016 ve věku 83 let.
Byla oblíbenou a uznávanou zubní 
lékařkou, jednou z prvních, která se 
věnovala parodontologickým operacím. 
S úctou vzpomínají kolegyně a kolegové 
z OSK Ostrava.

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantům z řad významných 
osobností slovenského zubního 
lékařství:
●● Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc., 

oslavil v červnu 75. narozeniny.
Patří k uznávaným maxilofaciálním 
chirurgům na Slovensku i v zahraničí. 
Jeho profesní dráha je spojena 
s Lékařskou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislavě, kde více než 
padesát let působil na poli vědeckém, 
lékařském a pedagogickém. Řadu 
let stál v čele Kliniky stomatologie 
a maxilofaciální chirurgie 
LF UK a OÚSA v Bratislavě.
●● Doc. MUDr. Ivan erdelský, CSc., 

mim. prof., oslavil v červnu 
75. narozeniny. 
Patří k předním odborníkům v oblasti 
parodontologie a onemocnění ústní 
sliznice, dodnes se hlásí k odkazu 
svého učitele z LF UK Praha prof. 
M. Škacha. Po několik let byl vedoucím 
Katedry stomatologie Lékařské fakulty 
Slovenské zdravotnické univerzity 
v Bratislavě, v současnosti zde působí 
jako odborný asistent.

PRAKTICKý PRůVODCe PRO 
LéKAŘSKé OŠeTŘeNí V eVROPě
„KZP na cesty“ je mobilní aplikace, 
kterou zejména pro turisty vytvořila 
Kancelář zdravotního pojištění (KZP 
– zastupuje český systém veřejného 
zdravotního pojištění ve vztahu 
k zahraničí). Poradí, jak s Evropským 
průkazem zdravotního pojištění (EHIC) 
získat zdravotní péči v Evropě, jaká 
spoluúčast se platí u zahraničního 
lékaře apod. 
Úplné informace najdete na 
www. kancelarzp.cz (zde též možnost 
stažení mobilní aplikace).

Zdroj: PROTEXT, ČTK
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Fascinující primární 
           stabilita a inovace 
                 spojena s ověřeností.  
                  Nový kónický implantát.

V kombinaci s:

Jaký implantát by jste zvolili vy? Pro Vás nebo Vaše blízké?

Nabídněte ve Vaší praxi pacientům stejný standard, ověřené a funkční 
technologie s dlouhodobou úspěšností 99,4% a 60ti letou tradicí.

• Rychlé ošetření s dokonalou estetikou a minimálním zatížením
• Vyvážený poměr ceny a kvality s doživotní zárukou Liftime Plus

Implantát vyrobený pro excelentní primární stabilitu díky kónickému 
tvaru a spojení průkopnických technologií unikátního materiálu a 
povrchu implantátu s nejkratší dobou hojení pro maximální míru 
úspěšnosti a prediktabilitu. Doplněný rozmanitými možnostmi 
konvenční nebo digitální CADCAM protetiky. 

Vsaďte na Švýcarskou preciznost a využijte skvělých výhod, které 
Straumann nabízí. Děláme vždy něco navíc.
Více informací na www.straumann.cz, emailu: info.cz@straumann.com
telefonu: +420 284 094 654

490.052_cs_inzerce.indd   1 1.6.2016   14:15:12
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Straumann® Dental Implant System
             Více než inovativní technologie.

Pevnější než titan.
Roxolid® - slitina z 85% titanu a 15 % zirkonia. Kombinací vlastností 
těchto dvou kovů jsme dosáhli větší pevnosti v tahu a větší meze 
únavy ve srovnání s implantáty z čistého titanu.

DLOUHODOBÁ SPOKOJENOST

 • Více než 30 let klinických studií a přes 1000 vědeckých publikací
 • Více než 13 milionů celosvětově zavedených implantátů
 • Přesnost a kvalita ,,Vyrobeno ve Švýcarsku”
 • Důvěryhodná a ověřená značka v 70ti zemích 
 • Lifetime garance doživotní záruky na Straumann implantáty

(Bernhard et al., 2009; Grandin et al., 2012; Ho et al., 2008; Kobayashi et al., 1995).

INOVACE KTERÁ PRACUJE PRO VÁS

Od SLA® k SLActive® - Příští generace v povrchové
technologii. 
Řadu let naše implantáty s povrchem SLA® přináše-
jí vynikající výsledky a vysoké míry úspěšnosti         
implantátů. Náš hydrofilní povrch SLActive® je 
navržen tak aby poskytoval:
 • Zvýšenou bezpečnost a rychlejší osseointegraci 

pro každou indikaci.
 • Zkrácenou dobu hojení z 6-8 týdnů na              

3-4 týdny pro všechny indikace.
 • Zvýšenou prediktabilitu i při ošetřování          

kritických nebo kompromisních situací.

STRAUMANN® DENTAL IMPLANT SYSTEM

Jednoduchost a spolehlivost pro Váš úspěch. Vyzkoušejte Straumannovu 
chirurgickou a protetickou jednoduchost navrženou k dosažení vynikajících 
výsledků.

Většina implantátů prochází kritickou fází mezi 2 a 4 

týdem. Tato studie demostruje osseintegrační proces. 

BIC (Bone-Implantat-Contact) je u SLActive® již po 2 a 4 

týdnu (*p<0,05) výrazně vyšší.

 • Dvě platformy implantátů a pouze jedno instrumentarium
 • Nabídka implantátů v  nitrokostních průměrech  ∅3,3; ∅4,1; ∅4,8 mm  
 • Možnosti délek 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 mm
 • Volba kombinace materiálu a povrchů: Roxolid® SLActive® a Roxolid® SLA®

Inzerce_text_A4.indd   1 1.6.2016   14:17:20
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Z JARNíHO ZASeDáNí SNěMU CeD V HAAGU

profesionalita

Zástupci zubních asociací členských 
států CeD (Council of european 
Dentists – Rada evropských zubních 
lékařů) se sešli 20. – 21. 5. 2016 
v nizozemském Haagu na 
pravidelném jednání sněmu – CeD 
General Meeting. Delegáty za ČSK 
byli MUDr. Pavel Chrz, MUDr. 
Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Jiří 
Zemen, Ph.D. 

Delegáty poprvé přivítal dr. Marco 
Landi, který byl zvolen do úřadu prezi-
denta CED v listopadu 2015. Slova se 
pak ujala dr. Hendrike van Drie, pre-
zidentka nizozemské dentální asociace 
(KNMT).

Prezident CED podal zevrubnou in-
formaci o činnosti v průběhu prvních 
šesti měsíců svého funkčního období. 
Zprávy o práci bruselské kanceláře CED 
přednesly zaměstnankyně kanceláře 
Sara Roda a Aleksandra Sanak. Výroční 
zpráva CeD Annual Report 2015 je zve-
řejněna na webových stránkách s novou 
adresou www.cedentists.eu. Zprovoz-
něna je také komunikace na Facebooku 
a Twitteru. Dr. Susie Sanderson, hospo-
dářka CED, prezentovala výsledky hos-
podaření za r. 2015 a návrh rozpočtu 
na r. 2017, který byl schválen. Postupně 
zazněly zprávy pracovních skupin CED 
a další informace o aktivitách CED. 

Zajímavá byla rekapitulace poznatků 
ze všech zaslaných zpráv od národních 

dentálních asociací. Například ve Fran-
cii začaly masivně pracovat nízkoná-
kladové kliniky, v Řecku vzrůstá neza-
městnanost zubních lékařů, ve Španěl-
sku a v Portugalsku jsou problémem ne-
legální praxe...

Dr. M. Landi se zaměřil na problema-
tiku standardizace zdravotní péče (při-
pomeňme, že tomuto tématu byl vě-
nován i mezinárodní workshop, který 
pořádala ČSK za účasti zástupců člen-
ských asociací CED v říjnu 2015 v Pra-
ze). CED je v principu proti standardi-
zaci – bezpečnost a kvalita zubní peče 
je nejlépe zajištěna vysoce vzdělanými 
zubními lékaři v souladu s národními 
zákony, profesními předpisy a etickým 
kodexem. Toto nemohou nahradit ja-
kékoliv evropské standardy. K této pro-
blematice bude vypracováno stanovis-
ko CED. 

Pracovní skupina CeD wG education 
and Professional Qualifications považu-
je za znepokojující tendence k přene-
sení většiny praktické přípravy studen-
tů zubního lékařství ze skutečných paci-
entů na fantomy. Skupina navrhuje, aby 
v materiálech CED byl definován poža-
davek na „klinickou praxi na pacien-
tech“. Skupina vypracovala stanovisko, 
v němž konstatuje, že zubní lékař smí 
provádět i výkony, které vykonávají spe-
cialisté (kromě ortodoncie a ÚČOCH) 
a příprava specialistů je organizována 
na národní úrovni. Kvalifikaci zubního 
lékaře lze získat ukončením univerzit-
ního vzdělání zubního lékařství. Hygie-
nistky nesmějí svojí činností nahrazovat 
práci zubního lékaře (podle zásady: de-
legation yes, substitution no!).

Pracovní skupina wG Oral Health se 
věnuje problematice odpovědného uží-
vání antibiotik v zubním lékařství, za-
bývá se negativním působením cukrů 
v potravě a v nápojích, dalším tématem 
jsou orofaciální onkologická onemoc-
nění. Skupina spolupracuje s odborný-
mi výbory EU a předložila CED rezoluci 
„Sugar“ o dentálních rizicích spojených 
s cukry v potravě.

Pracovní skupina wG Tooth white-
ning Products uvedla, že trendem je 
kompletní zákaz jakéhokoliv bělení 
u osob mladších 18 let. Trvá stanovisko, 
že bělicí produkty jsou považovány za 
kosmetické produkty (nikoliv zdravot-
nické) a používání produktů s obsahem 
H

2
O

2
 nad 6 % je v EU zakázáno. Sku-

pina se bude dále zabývat souvislostmi 
mezi bělením a jeho vlivem na stav gin-
givy. CED nedoporučuje používání běli-
cích lamp, neboť nemají skutečný efekt 
při bělení a mohou být příčinou vedlej-
ších účinků. 

Pracovní skupina wG Amalgam and 
Other Restorative Materials provádí 
lo bbing proti okamžitému zákazu amal-
gámu a aktivita směřuje k postupnému 
útlumu užívání amalgámu a ochraně ži-
votního prostředí důsledným užíváním 
separátorů. Většina politických stran 
v EP nehodlá jít proti pozici CED. 

Příští zasedání sněmu CED je naplá-
nováno na 2. 12. 2016 v Bruselu. V roce 
2017 se uskuteční jarní sněm 26. – 27. 5. 
na Maltě a podzimní pak 17. 11. v Bru-
selu.

doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
člen představenstva ČSK

Z VýJeZDNíHO ZASeDáNí ReDAKČNí RADy LKS
Členové redakční rady a redakce LKS 
se sešli ve dnech 17. – 18. 6. 2016 
k pravidelnému výročnímu rokování. 

Zaměřili jsme se na další rozvoj od-
borné části LKS, která dle ohlasu čtená-
řů letos udělala další a podstatný kvali-
tativní krok. Vedle „klasických“ odbor-
ných sdělení zaujaly zejména dva nové 
seriály – Interdisciplinární spolupráce 
u složitých kazuistik autorského kolekti-
vu pod vedením dr. I. Marka a MIR na 
ryze praktické téma Jak úspěšně napravit 
neúspěch. Neradi bychom polevili, a tak 
už připravujeme novinky, na něž se mů-
žete těšit. 

Redakce

Na fotografii ze zasedání redakční rady LKS v Malých Číčovicích jsou (zleva) 
předseda MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jan Černý, prof. MUDr. Lydie 
Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Jan Streblov, místopředsedkyně doc. MUDr. 
Marie Bartoňová, CSc., MUDr. Zdeněk Poledna. Další dva členové, MUDr. 
Michal Dudek, Ph.D., a MUDr. Michal Straka, CSc., bohužel přijet nemohli.
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KONGReS K PROBLeMATICe AUTOAGReSIVNíCH CHOROB

odborné akce

Ve dnech 6.–10. 4. 2016 se 
v německém Lipsku konal 
10th International Congress on 
Autoimmunity. 

Poruchy funkcí imunitního systému, 
jež jsou z velké části civilizačními cho-
robami, zasahují v současnosti do všech 
lékařských oborů včetně stomatologie. 
Můžeme se tak v našich ordinacích běž-
ně setkat se všemi hlavními typy imuno-
patologických stavů, tzn. s projevy pře-
citlivělosti a nejrůznějších imunodefici-
encí, ale i s důsledky tzv. autoimunity 
či autoagrese, charakterizované sebe-
poškozováním některých tkání a orgánů 
lidského těla v důsledku nesprávně cíle-
ných funkcí některých oddílů imunitní-
ho systému. Tyto choroby, mezi něž na 
jedné straně řadíme relativně neškodné 
stavy typu vitiliga či alopecie a na stra-
ně druhé závažná celková onemocně-
ní typu systémového lupus erythemato-
des či revmatoidní artritidy, mají v řadě 
případů i výraznou orální symptomato-
logii, která by měla být jak praktickým 
zubním lékařům, tak klinickým stoma-
tologům důvěrně známá, protože jejich 
diagnostika a terapie je součástí jejich 
profesních znalostí a dovedností. Navíc, 
význam těchto chorob ve stárnoucí po-
pulaci trvale narůstá.

Problematice autoagresivních chorob 
byl věnován v pořadí již 10. mezinárod-
ní kongres, který se uskutečnil v Lipsku. 
Zúčastnilo se ho více než 2200 účast-
níků ze všech kontinentů. V bohatém 
programu, sestávajícím z řady plenár-
ních zasedání a několika paralelně bě-
žících sekcí, byl věnován dostatek ča-
su i chorobám postihujícím dutinu úst-
ní. Proběhla řada přednášek o auto-
imunitních chorobách postihujících jak 
ústní sliznici a kůži (pemphigus vulga-

ris, pemphigoid, epidermolysis bullosa 
acquisita, diskoidní lupus erythemato-
des, systémová skleróza), tak celý orga-
nismus včetně dutiny ústní (Sjőgrenův 
syndrom, diabetes mellitus, systémový 
lupus erythematodes, revmatoidní art-
ritida, glomerulonefritidy, plicní fibró-
za, hematologické choroby, idiopatické 
střevní záněty a celiakie, nemoci štítné 
žlázy a mnohé další). Řada sdělení byla 
prezentována také v podobě elektronic-
kých či komentovaných posterů.

Stomatologická klinika LF UK a FN 
v Hradci Králové byla na sympoziu za-
stoupena prací autorského kolektivu 
R. Slezák, O. Kopecký, V. Radochová, 
I. Dřízhal: Clinical factors affecting the 
effectiveness of the therapy of pem-
phigus vulgaris – a retrospective ana-
lysis, v podobě komentovaného poste-
ru, v sekci nazvané The skin as the mi-
rror of autoimmunity, jejímž řízením 
byl autor tohoto sdělení pověřen. Práce, 
která byla součástí výzkumného projek-
tu PR VOUK P37, shrnula dlouhodobé, 
mírně optimistické poznatky královéhra-
deckých klinických pracovníků o sou-
časných léčebných možnostech této zá-
važné puchýřnaté choroby s výraznými 
orálními projevy.

Z přednášek a diskusí jasně vyplynulo, 
že pohledy řady odborníků na autoimu-
nitní choroby se mění. Stále častěji jsou 
kladeny do jedné velké rodiny imunopa-
tologických stavů společně s imunodefi-
cientními stavy a stále častěji se diskutu-
je o potřebě zavádění nových léčebných 
postupů, jež by se nezakládaly převáž-
ně na podávání klasických imunosupre-
siv. Avšak jak kortikosteroidy a další 
imunosupresiva, tak i moderní biologic-
ká léčiva, pronikající stále více do léč-
by těchto převážně chronických chorob, 
jsou mnohdy příčinami sekundárních 

zdravotních problémů, relativně často 
se manifestujících právě v dutině ústní 
(např. progredující zánětlivá onemocně-
ní parodontu, výrazně urychlená kariéz-
ní destrukce chrupu, oportunní infekce 
postihující ústní sliznici a slinné žlázy, 
důsledky lékových interakcí typu hypo-
sialie, rezistence k antibiotikům, atypic-
ké krvácivé stavy či lichenoidní reakce 
ústní sliznice). Zubní lékaři se proto stá-
vají, byť nikoli prvoplánově, součástí lé-
čebných týmů velké části pacientů tr-
pících autoimunitními chorobami, při-
čemž jen obtížně se mohou plně orien-
tovat v této spletité, rychle se vyvíjející 
a do mnoha medicínských oborů zasa-
hující problematice. Jejich úloha je však 
nezastupitelná. Ačkoli relativně velkou 
část těchto pacientů ošetřují v součas-
nosti specialisté na stomatologických 
klinikách, vzhledem k prudce narůsta-
jícím počtům jedinců postižených tě-
mito chorobami, prodlužující se střed-
ní délce života těchto pacientů i lepšící 
se kvalitě jejich života musíme očekávat 
další nárůst požadavků na jejich ošetřo-
vání na všech úrovních a ve všech seg-
mentech stomatologické péče, počínaje 
ošetřováním dětských pacientů a konče 
náročnou proteticko-implantologickou 
léčbou bezzubých čelistí.

Závěrem lze konstatovat, že autoimu-
nitní choroby představují jednu z vel-
kých výzev současné medicíny vůči na-
šemu oboru a že naši kolegové z jiných 
lékařských oborů, kteří pečují o pacien-
ty s autoagresivními chorobami, před-
pokládají, že zubní lékaři si s touto ne-
lehkou problematikou poradí přinej-
menším stejně dobře jako oni.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Stomatologická klinika LF UK 

a FN Hradec Králové

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 žadatele.

Kancelář ČSK

MOŽNOST ZVeŘeJNIT NA weBU ČSK INFORMACI  
O ReGISTRACI NOVýCH PACIeNTů 
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LASAK OSLAVIL 25 LeT 
Se SVýMI ZáKAZNíKy

informace z firem

Společnost LASAK oslavila 25. výročí 
od svého založení na výročním 
semináři IMPLANTOLOGIe dne 
15. 4. 2016 na Pražském hradě. 
Při této slavnostní příležitosti se 
sešlo v Lobkowiczkém paláci přes 
dvě stě zubních lékařů a techniků 
z ČR i zahraničí. Po odborné části 
programu, v níž se o své zkušenosti 
z implantologické praxe podělilo šest 
přednášejících, následoval slavnostní 
koktejl. 

Společnost LASAK přispívá k rozvoji 
oboru moderní implantologie již 25 let. 
K jejímu know-how patří zejména hyd-
rofilní, bioaktivní povrch titanových im-

TOMAS LINKeVICIUS NA IMPLANTOLOGICKéM KLUBU

odborné akce

Sedmdesáté šesté sympozium 
Implantologického klubu ČR se 
konalo 21. 5. 2016 v Nesuchyni 
nedaleko Rakovníka. Odehrávalo 
se netradičně ve stylu one-man 
show. Protagonistou byl ani ne 
čtyřicetiletý litevský implantolog 
Dr. Tomas Linkevicius, jeden z mála 
Východoevropanů, kterým se 
podařilo proniknout mezi absolutní 
evropskou špičku v oboru.

Motto přes šest hodin trvajícího vy-
stoupení znělo Dosažení a udržení sta-
bility kosti okolo implantátů. Sympatic-
ký přednášející se nejprve zabýval ver-
tikální tloušťkou měkkých tkání v místě 
implantace. Tato tkáň se podílí na utvá-
ření biologické šíře, jež je jakousi ochra-
nou před narušením zóny oseointegrace 
ústními mikroorganismy. Autor proká-
zal, že resorpce marginální kosti v čas-
ných fázích existence implantátu může 
být vyvolána příliš tenkou sliznicí, která 
jej překrývá, a že podstatou resorpce je 
obnova biologické šíře. V této souvislos-
ti také zdůraznil, že platform switching 
není pod tenkou sliznicí účinný, ale že 
je efektivní pouze pod sliznicí tlustou. 
Z klinického hlediska je mechanismus 
platform switching významný zejména 
u krátkých implantátů, kde i malá ztrá-
ta marginální kosti způsobí výraznou re-

dukci nosnosti implantátu. Jak lze popsa-
ný proces ovlivnit? Převedením tenkého 
biotypu na tlustý, například egalizací al-
veolárního hřebene během implantace 
v kombinaci s technikou stanové tyče 
(tent technique – aplikace nízkého vho-
jovacího válečku pod mukoperiost).

Dr. T. Linkevicius se dále věnoval 
otázce přetlačeného cementu při fixaci 
korunek na implantáty. Tato častá kom-
plikace je významným predisponujícím 
faktorem vzniku periimplantitidy. Ce-
ment je v 90 % případů v tak tenké vrst-
vě, že není na intraorálním rentgenogra-
mu prokazatelný. Nelze také předpo-
kládat, že se jej podaří zcela mechanic-
ky odstranit, zvláště je-li okraj korunky 

hlouběji zanořen. Přetlačení se lze nej-
snáze vyhnout použitím individuálních 
zirkoniových abutmentů se supragin-
giválně umístěným schůdkem. Pouze 
v estetické zóně lze vestibulárně schů-
dek zanořit, ale ne hlouběji než 0,5 mm. 
Druhou možností je korunky necemen-
tovat, ale šroubovat. 

Ve třetí části svého sdělení litevský 
kolega diskutoval vliv suprakonstrukcí 
na resorpci marginální kosti. Preferuje 
práce zirkoniové s kombinovanou povr-
chovou úpravou, kde v „zóně adheren-
ce“ co nejvíce přilnou měkké tkáně, ale 
v sousední „zóně plaku“ jsou vytvořeny 
nepříznivé podmínky pro měkký mikro-
biální povlak.

Přednášku perfektně a neúnavně pře-
kládal dr. Jan Streblov. Stabilita mar-
ginální kosti posluchače zaujala, což 
se odrazilo v dlouhé diskusi. Sympa-
tizanti implantologického klubu se 
příště sejdou 8. 10. na Lipně (více na 
www. ik cr. cz).

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

Dr. Tomas Linkevicius

Z diskuse implantologického semináře. Vlevo je doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., 
vpravo MUDr. Tomáš Vosáhlo.
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Pro české implantology novinka
Tyto kurzy představují již řadu let komplexní 
vzdělávací proces, který se setkává s velmi 
kladnou odezvou u specialistů z různých oborů 
stomatologie. Semináře se účastnili zubní lékaři 
z Rakouska, České republiky, Chorvatska  
a Maďarska a byl rozdělen do dvou dnů. Poprvé 
v historii konání těchto evropských kurzů byl 
pozván jako hlavní přednášející chirurgické 
sekce český lékař MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Ten se 
v rámci sympozia podělil o své více než dvacetileté 
zkušenosti v implantologii, a zároveň představil 
i výsledky své práce s různými implantačními 
systémy včetně Astra Tech (Dentsply Implants). 
Celou prezentaci provázelo propojení chirurgických 
postupů s konceptem Biomanagement Complex, 
Crown-down a Site-specific, které podporují 
dlouhodobou stabilitu tkání a tím i estetické 
výsledky v okolí implantátů Astra Tech. MUDr. Kříž 
seznámil účastníky s využitím krátkých implantátů 
a fixtur s malým průměrem, dále pak s pokročilými 
technikami zahrnující řešení nedostatečné 
kvality/kvantity kosti a měkkých tkání, včetně 
kombinovaných augmentačních technik. 
Kladně přijímanou částí sdělení byly informace  
o miniinvazivních metodách, které zahrnují postupy 

šetřící měkké tkáně, kdy je kladen důraz již na 
plánování incize, přes rozsah odklopení laloku 
až po možnosti snižování traumatizace během 
augmentace tvrdých i měkkých tkání samotných. 
Všechny zmíněné postupy pak byly doloženy 
vědeckými studiemi a představeny na kazuistikách. 
Následně měli účastníci možnost si prakticky 
vyzkoušet své nabyté znalosti na modelech čelistí 
v druhé polovině chirurgické části programu.

Protetické ošetření na implantátech
Jako přednášející protetické sekce vystoupil DMD 

Bálint Molnár, Ph.D. z Maďarska, který působí od 
roku 2004 na univerzitě Semmelweis v Budapešti. 
Účastníky seznámil s teoretickými základy  
a možnostmi protetického ošetření na implantátech.
Díky dobré atmosféře, která se celým dnem nesla, 
se měli účastníci možnost podrobně dotazovat 
přednášejících na zkušenosti z jejich praxe  
a konzultovat vlastní případy.

Zveme vás do Vídně 
Další z řady multiindikativních kurzů se uskuteční na 
podzim 2016 opět ve Vídni.

Ve dnech 28. a 29. dubna 2016 proběhl ve Vídni první evropský multiindikativní kurz moderní implantologie  
pořádaný společností Dentsply zaměřený na implantační systém Astra Tech EV.

PRVNÍ MULTIINDIKATIVNÍ ASTRA TECH EV KURZ

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00  Praha 5, tel.: +420 235 518 936, objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

ZELENÁ LINKA (VOLÁNÍ ZDARMA)
800 111 577 (800 111 JPS – Česká republika), 0800 004 277 (Slovensko)

plantátů, tzv. BIO povrch, který urychlu-
je proces oseointegrace a zároveň zkra-
cuje dobu ošetření. Dentální implantáty 
s BIO povrchem uvedl LASAK na evrop-
ský trh jako první v r. 2000. V r. 2011 
začal s výrobou přesných frézovaných 
CAD/CAM konstrukcí BioCam®, které 
dnes pravidelně používá více než sto 
zákazníků. Před třemi lety uvedl na trh 
nový implantologický systém BioniQ®, 
který se setkal mezi uživateli s velmi 
pozitivním ohlasem. Letos byl do systé-
mu doplněn také úzký implantát S2.9. 
Společnost LASAK nabízí i zakázkovou, 
individualizovanou výrobu, čímž vý-
znamně převyšuje nabídku svých nej-
větších konkurentů na českém trhu. 

Nejvýraznější ohlas zaznamenala před-
náška německého parodontologa a im-
plantologa Dr. Stefana Fickla, Ph.D., 
v níž se zaměřil na techniky pro zacho-
vání alveolu, které mohou snížit míru 
atrofie tkání po extrakci zubu. Jedním 
z přístupů je okamžité zavedení zubní-

ho implantátu a vytvoření štěpu z xeno-
genního kostního materiálu ve zbývající 
části lůžka. Měkké tkáně lze též podpo-
řit například transplantací nebo pomocí 
okamžitých provizorních korunek. 

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., 
a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., před-
stavili sérii kazuistických sdělení z vlast-
ní praxe, během níž vždy posluchače 
seznámili s výchozím stavem, možnými 
způsoby ošetření a konceptem, který si 
zvolili na svém pracovišti se všemi z to-
ho plynoucími konsekvencemi. 

Španělský ústní a maxilofaciální chi-
rurg Dr. Arturo Bilbao Alonso, Ph.D., 
Ph.D., se s posluchači podělil o své zku-
šenosti s rekonstrukcí distálního úseku 
atrofované horní čelisti pomocí pterigo-
idních implantátů. Takto zavedené im-
plantáty vykazují v praxi podobnou mí-
ru úspěšnosti jako implantáty zaváděné 
do konvenčních partií horní čelisti. 

Koncepce protetického ošetření v od-
lišných klinických situacích prezentoval 

MUDr. Tomáš Vosáhlo. Dosažení dlou-
hodobé stability a biologické integrace 
implantátu a jím nesené korunky jsou 
cílem protetického ošetření na zubních 
implantátech. 

Na dlouhodobé výsledky ošetření 
úzkými implantáty o průměru 2,9 mm 
se zaměřil v závěrečné přednášce doc. 
MUDr. Martin Starosta, Ph.D. Na zá-
kladě patnáctileté praxe s jejich použí-
váním doložil jak vysokou úroveň ošet-
ření po estetické stránce, tak i mini-
mální množství komplikací, tedy jejich 
spolehlivost. 

Své dojmy z přednášek, názory a zku-
šenosti z praxe mohli účastníci diskuto-
vat během společenské části seminá-
ře. Koktejl následoval bezprostředně po 
odborném programu v Lobkowiczkém 
paláci. Příznivci umění měli navíc mož-
nost si v muzeu prohlédnout soukromé 
sbírky rodiny Lobkowiczů. 

LASAK, s. r. o.
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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

Chci uzavřít pracovní poměr se 
zaměstnankyní, která pobírá rodičovský 
příspěvek. Mohu s ní uzavřít dohodu 
o provedení práce nebo dohodu 
o pracovní činnosti, aniž by přišla 
o rodičovský příspěvek? 

Během pobírání rodičovského příspěvku 
není práce nijak omezena. Je nutné pouze 
splnit podmínku osobní celodenní a řádné 
péče o dítě po celý kalendářní měsíc. Pod-
mínka se považuje za splněnou, pokud ro-
dič zajistí péči o dítě jinou osobou (zletilou) 
nebo pokud dítě mladší 2 let navštěvuje jes-
le nebo školku maximálně 46 hodin za ka-
lendářní měsíc. Zaměstnanci se mohou při 
pobírání rodičovského příspěvku vrátit do 
zaměstnání na plný či zkrácený úvazek, dá-
le mohou se svým zaměstnavatelem uzavřít 
novou smlouvu na jinou práci, a to DPP či 
DPČ. Pokud zaměstnankyně uzavře smlou-
vu (DPP nebo DPČ) s novým zaměstnavate-
lem, musí mít od svého zaměstnavatele pí-
semný souhlas (§ 304 zákoníku práce – za-
městnanci mohou vedle svého zaměstná-
ní vykonávaného v pracovněprávním vzta-
hu vykonávat výdělečnou činnost, která je 
shodná s předmětem činnosti zaměstnavate-
le, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho před-
chozím písemným souhlasem). 

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:

Mohu na práci sestry v zubní 
ambulanci zaměstnat 
zubního technika?

Nikoliv. Asistovat zubnímu lékaři 
při práci u křesla může podle stáva-
jící právní úpravy jen všeobecná se-
stra, dentální hygienistka nebo zubní 
instrumentářka, případně jiný zubní 
lékař. Přitom platí, že příslušnou kva-
lifikaci zaměstnanec již musí mít, ne-
ní proto možné na pozici všeobecné 
sestry, dentální hygienistky, zubní in-
strumentářky a samozřejmě ani zub-
ního lékaře zaměstnávat studenty či 
jiné osoby, které se na získání přísluš-
né odborné způsobilosti teprve při-
pravují.

Zubní technik, asistent zubního 
technika ani zdravotnický asistent ne-
jsou k výkonu asistence zubnímu lé-
kaři při práci u křesla podle stávají-
cích právních předpisů způsobilí. Při-
pravuje se nová právní úprava, která 
by měla okruh zdravotnických pra-
covníků způsobilých k asistenci zub-
nímu lékaři rozšířit, zatím však není 
jasné, zda a kdy taková právní úprava 
bude schválena.
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připravujemefotoúsměv

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2 
+420 724 873 750, info@dentis-implant.com 

www.facebook.com/dentis.implantaty
www.dentis–implant.com

• jednoduché a ekonomické řešení
• udržuje přesné umístění vrtáku
• viditelná baze budoucí korunky
• při větším počtu implantátů vedle
  sebe k dispozici kovové distanční piny
• rychlé, jednodušší a levnější než 
  u laboratorně vyráběných “guidů”

322
Kč/ks

Ústní hygienu je třeba dodržovat za 
všech okolností. Někdy to ovšem není 
tak úplně „podle předpisu“, jak doklá-
dá i snímek, který do redakce doputoval 
z Plzeňského kraje – od MUDr. Miro-
slavy Pavezové z Pačejova:

„Takto si čistí zuby kamarád mého sy-
na. Asi mi chtěl udělat radost, že mo-
je osvěta padla na úrodnou půdu, a to 
i za momentálně ztížených podmínek... 

PS: můj kamarád si pro změnu čistí 
chrup slivovicí. Já pro jistotu zůstávám 
u standardního způsobu.“ 

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

Publikovat lze pouze technicky kva-
litní fotografie, obrázky stažené z inter-
netu nelze kvůli autorskoprávním sou-
vislostem použít.

VýZVA PRO LeKTORy 
weBINáŘů ČSK

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: 
ČSK, Mgr. Zina Sladkovská
e-mail: sladkovska@dent.cz  
tel.:  +420 234 709 631 

+420 604 607 495

Na doporučení představenstva ČSK 
zpracoval kolektiv odborníků dva člán-
ky s aktuálními informacemi o stavu 
HIV populace v ČR, o příslušné legisla-
tivě a možných právních souvislostech 
(ne)ošetřování těchto pacientů. Základ-
ní pravidla, jak se při ošetřování pacien-
tů s HIV chovat, shrnuje ve svém prak-
tickém sdělení MUDr. Ladislav Strnad, 
který se této problematice ve své praxi 
dlouhodobě věnuje.

HIV POZITIVNí PACIeNT 
V ZUBNí ORDINACI 



S 56 LKS 7–8/2016

fotoalbum

RNDr. Marie Švábová se v dubnu 1997 stala první ředitelkou Kanceláře 
ČSK. Letos, po devatenácti letech v této nelehké a zodpovědné 
funkci, se rozhodla, že je čas na zasloužený odpočinek. Od srpna 
vymění starost o svoji „komorovou rodinu“ za péči o tu svoji vlastní 
(5 vnoučat!). Tento malý průřez uplynulými roky je symbolickým 
poděkováním zaměstnanců Kanceláře ČSK naší paní ředitelce.

ŘeDITeLCe MARII ŠVáBOVé S ÚCTOU

Paní ředitelka s manželem Jiřím – svou celoživotní 
oporou. Fotografie je z výjezdního zasedání 
představenstva ČSK v Kněžičkách v r. 1997, kde byl 
dopracován přelomový „stomatologický ceník“, který od 
té doby umožňuje přímé platby v zubních ordinacích.

Na první pohled přísná, distingovaná dáma, vyžadující 
stoprocentní výkon a pregnantní vyjadřování (třináct let 
praxe středoškolské profesorky matematiky a fyziky se 
prostě nezapře…). Na druhé straně Maruška Švábová 
jako dobrý parťák, co nezkazí žádnou legraci. Na snímku 
z r. 2005 (zleva) s MUDr. Jaromírou Bankovou 
a MUDr. Zdeňkou Šustovou, Ph.D.

Společná fotografie zaměstnankyň Kanceláře ČSK z letošního květnového sněmu 
ČSK, pro RNDr. Marii Švábovou posledního v ředitelské funkci. Tak hlavně na 
zdraví, paní ředitelko!

Osazenstvo Kanceláře 
ČSK tvoří převážně ženy, 
a tak paní ředitelku zejména 
mužská menšina svého času 
vtipně přezdívala „matkou 
představenou“. K padesátinám, 
ještě v prostorách v Ječné 
ulici, proto byla obdarována 
stylovým dárkem. Výraz ve 
tváři tehdejšího hospodáře ČSK 
MUDr. Jiřího Doležala netřeba 
komentovat.

Ředitelské povinnosti jsou vskutku rozmanité. 
V r. 2005 u příležitosti PDD se RNDr. Marie 
Švábová (vpravo) věnovala prezidentce FDI 
dr. Michèl Aerden a hrdě ji provázela novotou 
vonící Apolenkou. Však také zásluhy paní 
ředitelky na rekonstrukci, provozu a rychlém 
splacení úvěru na vlastní dům zubních lékařů 
jsou nepochybné. Výkon paní ředitelky 
na snímku hloubavě sleduje její tehdejší 
nejvyšší šéf, prezident MUDr. Jiří Pekárek, 
společně s komorovým „ministrem zahraničí“ 
doc. MUDr. Jiřím Zemenem, Ph.D.

Šéfové se mění, ředitelka 
stále pevnou rukou vládne 
Kanceláři. Kytici k šedesátinám 
dr. M. Švábová převzala 
v r. 2010 už od nového 
prezidenta ČSK MUDr. Pavla 
Chrze a viceprezidenta ČSK 
MUDr. Jana Černého. 
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24. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH
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Hlavní odborný 
partner:

• VELETRH PLNÝ TRADIČNÍCH ZNAČEK A FIREM 

• ČSK HLAVNÍM ODBORNÝM PARTNEREM VELETRHU 

• NOVINKY ROKU 2016, VELETRŽNÍ SLEVY 

• ČESTNÉ VSTUPENKY PRO VŠECHNY ČLENY ČSK ZDARMA 

• KONCERT XINDL-X S PŘEDKAPELOU YES BLUES 

PRO REGISTROVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY ZDARMA 

• KAŽDÝ DEN SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY 

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

Užijte si léto
plné novinek!

IMPLANTÁTJIŽ OD 1 900 KČVČ. DPH*ABUTMENTJIŽ OD 1 115 KČVČ. DPH

CAD-CAM custom abutments - full titanium
/hybrid

Louis Button – “rozporka” pro  jednoduché
získání připojené “gingivy”
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Nové augmentační materiály

SinossGuide/SinossProtect/SinossProtect Plus

LUVIS C-500 – LED světlo s integrovanou Full HD kam
erou

Jde nám o kvalitu - snažíme se o rozumné ceny, 
nevedeme nezdravý cenový boj vedoucí k nesmyslně 
nízkým cenám, které se musí někde negativně projevit

Jsme pružnější - flexibilita díky zázemí 
distribučního skladu

Nejsme amatéři - vše, co prodáváme, 
jsme vyzkoušeli a podrobili testování

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

Odborná podpora kliniky Asklepion - poradenství 
(chirurgie/protetika), školení, individuální stáže


