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z představenstva ČSK

INFORMACe O ČINNOSTI ZA LeTNí OBDOBí 2016

Ve spolupráci s viceprezidentem ČSK 
MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., 
jsme zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

●● Ceny stomatologické péče na 
r. 2017. Jak jsme již informovali 
v červencovém LKS, v rámci 
dohodovacího řízení o hodnotách 
bodu, výši úhrad zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění a regulačních omezení 
pro rok 2017 (dále jen DŘ) došlo 
mezi Zubohradem a zdravotními 
pojišťovnami k dohodě (navýšení 
úhrad za některé kódy). Další 
vývoj je v kompetenci MZ ČR, 
které výsledky DŘ posoudí 
a předpokládejme, že také potvrdí. 
●● Jednání s VZP ČR. Dne 27. 7. 

jednali dr. P. Chrz a dr. R. Houba 
na VZP ČR s dr. L. Macháčkovou 
o možných úpravách Ceníku 
standardní stomatologické péče.
●● Jednání s vládou ČR. Poté, 

co dr. P. Chrz a PharmDr. L. 
Chudoba, prezident ČLnK, jednali 
od jara s předsedou vlády ČR 
B. Sobotkou o neutěšené situaci 
ve financování ambulantní 
péče, sešli se dne 14. 7. 
s místopředsedou vlády ČR 
a ministrem financí A. Babišem 
a hovořili o financování 
ambulantní péče.

●● Koalice soukromých lékařů (KSL). 
Zástupci KSL se sešli 26. 7. Jednání 
bylo věnováno zejména návrhu 
Národní strategie elektronického 
zdravotnictví České republiky 
2016 – 2020 a kampani ČLK 
„Zdravotnictví volá o pomoc“. 
K oběma bodům jednání přijali 
zástupci KSL stanoviska zaslaná 
kompetentním osobám a médiím.
●● Legislativa. ČSK byla pozvána 

na schůzku s předsedou vlády ČR 
B. Sobotkou, ministrem pro lidská 
práva J. Dientsbierem a ministrem 
spravedlnosti R. Pelikánem ve 
věci návrhu zákona o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech. Schůzka původně 
plánovaná na konec července byla 
přeložena na 23. 8. 
●● Jednání na SÚKL. Dne 24. 6. 

dr. P. Chrz a Mgr. J. Slavík 
pokračovali v jednání na SÚKL 
o problematice kontrol v zubních 
ordinacích. 
●● Příprava podzimních akcí ČSK. 

V průběhu prázdnin probíhaly 
přípravy kongresu PDD včetně jeho 
doprovodného programu a oslav 
25. výročí založení ČSK (15. – 17. 9. 
v pražském Obecním domě). 
●● Webinář. Dne 16. 6. proběhl 

webinář na téma „Nesnášenlivost 
zubních materiálů“, který vedl 
MUDr. M. Tomka.

DůLeŽITé INFORMACe OD VZP ČR
Nepřehlédněte v Aktualitách na www.dent.cz tyto zprávy od VZP ČR:
●● Informace o spuštění pilotního programu nové aplikace Moje VZP. Pacienti si v rámci této aplikace budou moci mimo 

jiné kontrolovat stav vykázané zdravotní péče vždy za aktuální rok a dále za období čtyř předchozích let.  
VZP ČR předpokládá velký zájem pacientů o pořizování výpisu vykázané péče. Mnozí z nich se pravděpodobně budou 
s dotazy ohledně obsahu výpisu obracet na zdravotní pojišťovnu či přímo na svého ošetřujícího lékaře.  
Do ostrého provozu bude aplikace Moje VZP uvedena v měsíci září 2016.
S případnými dotazy v souvislosti s uvedenou aplikací se mohou zubní lékaři obrátit přímo na VZP ČR. 
(Plné znění viz: Aktuální informace z 18. 7. 2016)

●● Změna systému účtování úhrad za péči. VZP ČR vychází vstříc zubním lékařům a na jejich žádost změnila od 
1. července 2016 systém, podle kterého jsou těmto poskytovatelům zdravotních služeb účtovány úhrady za péči. 
V opodstatněných případech, kdy pojišťovna odmítla na základě platných předpisů zubařům některé výkony uhradit, 
projevilo se to doposud vždy v zúčtování s měsíčním zpožděním. To se nyní mění, vše bude fungovat v režimu tzv. 
čistého účtu. Případné odmítnutí výkonů se tedy nově projeví vždy v nejaktuálnějším zúčtování následujícím po měsíci, 
ve kterém zdravotnické zařízení tyto výkony pojišťovně vykázalo. Např. pokud VZP odmítne uhradit některé výkony 
z července, projeví se to v zúčtování nově hned v srpnu a nikoliv až v září, jako tomu bylo doposud. 
(Plné znění viz: Aktuální informace z 3. 8. 2016)

Bc. Silvia Ďuríková je novou 
ředitelkou Kanceláře ČSK. 
Během července přebírala 
agendu od RNDr. Marie 
Švábové a od srpna se 
naplno ujala své funkce. Post 
ředitelky získala na základě 
výběrového řízení, které 
proběhlo letos na jaře.

JAK Se PřIHLáSIT DO ČSK
Připomínáme, že každý lékař, 
který vykonává na území ČR 
povolání zubního lékaře, musí 
být členem České stomatologické 
komory (poznámka: s výjimkou 
hostujících osob). Podrobný 
návod, jak se přihlásit do 
ČSK, najdete na www. dent.cz 
v odkazu Pro členy.
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diář66. JeDNáNí SNěMU ČSK
Oznamujeme, že 66. jednání sněmu České stomatologické komory se koná 
12. – 13. listopadu 2016 v Plzni (hotel Primavera, Nepomucká 1058/128). 

Na tomto jednání sněmu se budou konat  
volby prezidenta ČSK pro funkční období 2017 – 2021. 

Žádáme všechny členy sněmu, aby si do 23. 10. 2016 telefonicky nebo 
písemně zajistili ubytování, a to prostřednictvím sekretariátu ČSK, L. Nálevková, 

tel.: 234 709 612, e-mail: nalevkova@dent.cz.
V sobotu 12. 11. na témže místě proběhne výstava firem s dentální tematikou.

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Pražské dentální dny 2016  
(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., Obecní dům, Praha)
●● Zasedání revizní komise ČSK  

(23. 9., 14. 10.)
●● Zasedání představenstva ČSK  

(23. 9., 14. – 15. 10.)
●● On-line odborná diskuse, webinář 

(6. 10.) 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
●● Pragodent 2016  

(6. – 8. 10., Výstaviště Praha- Holešovice)

Informace ze zářijových událostí Komory 
zveřejníme v 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. 

 ● Kompletní znění nového řCV 
je zveřejněno na www.dent. cz 
(sekce Pro členy, odkaz Řády 
a předpisy ČSK). 

 ● V LKS č. 6/2016 na str. 125 
bylo publikováno shrnutí cílů novely 
a hlavních změn oproti stávajícímu 
řádu. 

 ● V LKS č. 7 – 8/2016 na str. 157 
byly zveřejněny informace týkající 
se 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. 
Tj. těch, kteří mají zájem dokončit 
výše uvedenou odbornou přípravu 
dle stávajících předpisů.

 ● Vše důležité je také zveřejněno 
na domovské stránce www.dent.cz 
a v sekci Vzdělávání, odkaz Aktuální 
informace.

NOVý řáD CeLOŽIVOTNíHO VZDěLáVáNí 
Speciální podmínky pro dokončení 
základní odborné přípravy dle 
stávajících předpisů jsou stanoveny 
pro zubní lékaře, kteří byli do této 
přípravy zařazeni před rokem 2013. 

ZNOVU UPOZORŇUJeMe:
Člen Komory, který byl zařazen do 

základní odborné přípravy pro získá-
ní prvního osvědčení PZL před rokem 
2013 a tuto přípravu dosud nedokon-
čil, má 3 možnosti, jak postupovat:

a) dokončit základní odbornou pří-
pravu a podat žádost o vykonání pro-
fesní zkoušky do 31. prosince 2016. 
Základní odborná příprava a profesní 
zkouška se v takovém případě řídí do-
savadními 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. pro-
since 2018; ČSK mu umožní profes-
ní zkoušku vykonat do 5 let od podá-
ní žádosti. Pokud ale člen ČSK takové 
oznámení Kanceláři ČSK neučiní, bude 
to znamenat, že od základní odborné 
přípravy upustil. Oznámení Kanceláři 
ČSK lze učinit on-line formulářem na 
www. dent.cz (např. přímým proklikem 

ze zprávy „Aktuální informace – zá-
kladní a rozšířená odborná příprava“, 
která je zveřejněna na domovské strán-
ce www.dent.cz a v sekci Vzdělávání, 
odkaz Aktuální informace).

c) upustit od absolvování základní 
odborné 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 
nových předpisů. Takový postup zname-
ná, že člen ČSK bude muset absolvovat 
celý vstupní vzdělávací program v prak-
tickém zubním lékařství (vzdělávací ak-
ce absolvované v základní odborné pří-
pravě si nebude moci započítat) a složit 
profesní zkoušku podle nových předpi-
sů (tedy včetně znalostního testu).

Datum svého zařazení do základní 
odborné přípravy si můžete ověřit na 
www.dent.cz v odkazu Osobní list čle-
na po zadání vašeho IKČ a hesla.

Poznámka: Členů Komory, kteří se na 
získání prvního osvědčení podle stávají-
cího řádu nepřipravují, se výše uvedená 
informace netýká. 

Získání Osvědčení odbornosti není 
podmínkou pro samostatný výkon po-
volání zubního lékaře.

Vzdělávací středisko ČSK
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V pořadí 19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 
se bude konat ve dnech 15. – 17. září 2016 v Obecním domě a bude 
spojen s oslavami 25. výročí založení ČSK.

PřIJďTe NA ZářIJOVý KONGReS PDD 2016 

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). Registrace 
bude možná i přímo na místě 
v Obecním domě.

●● 17. 9.: ZDARMA vstup pro 
členy ČSK na 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).

●● Na workshopy s ještě volnou 
kapacitou bude možná registrace 
přímo na místě v Obecním 
domě. 

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 

+420 605 832 185

Každý detail secesního Obecního domu přináší umělecký zážitek. Stačí jen v klidu 
spočinout a dobře se rozhlédnout… Příležitost k tomu nabízejí ve dnech 15. – 17. září 
Pražské dentální dny 2016 spojené s oslavami 25. výročí založení ČSK. Těšíme se na vás 
v Obecním domě!

●● ODBORNý PROGRAM  
PDD 2016 bude polytematický a ve 
dnech 15. a 16. 9. tradičně rozdělen 
do sedmi odborných sekcí. Prostor 
pro debatu o přednesených sděleních 
poskytnou panelové diskuse.
●● Na sobotní program 17. 9. je 

pro členy ČSK vstup zdarma. 
První část sobotního dopoledne 
tvoří odborný program. Odezní 
sdělení R. Laciny „Plánování 
rekonstrukce frontálních zubů“ 
a přednáška V. Ščigela a R. Houby 
„Ortopantomogram jako prediktor 
kardiovaskulární choroby“.
●● V druhé části sobotního dopoledne 

bude dán prostor pro představení 
kandidátů na funkci prezidenta ČSK 
pro funkční období 2017 – 2021.
●● S odborným programem kongresu 

se můžete podrobně seznámit 
na www. dent.cz nebo v tištěném 
programu, který byl rozesílán 
s květnovým LKS č. 5/2016 společně 
s kongresovou přihláškou. 

●● WORKSHOPy A VýSTAVA 
Doprovodný program PDD 2016 se 
bude konat v průběhu kongresu ve 
dnech 15. a 16. 9. v Obecním domě. 
Vedle výstavy je zaměřen na praktické 
a teoretické workshopy určené pro 
zubní lékaře, studenty zubního 
lékařství, dentální hygienistky a sestry.
 
●● SPOLeČeNSKý VeČeR  

K 25. VýROČí ZALOŽeNí ČSK 
se koná v pátek 16. 9. od 20.00 hod. 
v Obecním domě. Po slavnostní 
části večera bude připraven hudební 
program a malé pohoštění. Srdečně 
zveme všechny členy ČSK, pro něž 
je vstup zdarma. Vstupenka platná 
pro dvě osoby byla členům ČSK 
rozeslána s LKS č. 7 – 8/2016. Formulář 
pro potvrzení účasti najdete na 
www. dent. cz (Aktuální informace 
ze 7. 6. „Pozvánka na Společenský 
večer…“). 

Kongresové oddělení ČSK
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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



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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K 1. 8. 2016, tj. do redakční uzávěrky tohoto LKS, byla na seznamu členů ČSK, kteří 
byli navrženi na zařazení na kandidátní listinu pro volbu prezidenta ČSK pro funkční 
období 2017–2021, zapsána čtyři jména. Všichni tito kandidáti se rozhodli využít 
možnosti prezentace v zářijovém LKS a na webových stránkách ČSK (www.dent. cz, 
odkaz Volby prezidenta ČSK). Na této stránce uvádíme, v abecedním pořadí, stručný 
profesní životopis jednotlivých kandidátů, který každý z nich zpracoval dle vlastního 
uvážení. Na následující dvoustraně se můžete seznámit s jejich volebním programem. 
Příležitost k osobnímu setkání s kandidáty – těmito čtyřmi a případně i dalšími novými 
– nabízí sobotní program kongresu PDD 2016, který je zdarma přístupný všem členům 
Komory (17. 9., Obecní dům v Praze, 12.00 – 13.00 hod.).

MUDr. FAeZ AL HABOUBI
Nar. 1972 v Karlových Varech; promoce na 

1. LF UK Praha 1998; do r. 2003 v zaměstnaneckém 
poměru; od r. 2003 doposud provozovatel praxe – 
praktické zubní lékařství; od r. 2014 s Osvědčením 
pro stomatochirurgii a parodontologii. Od r. 2002 
člen revizní komise ČSK; 2004–2009 předseda 
revizní komise ČSK; 2009–2013 předseda a krajský 
mluvčí OSK Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov 
a člen Sněmu ČSK; od r. 2013 doposud člen 
představenstva ČSK.

MUDr. ROBeRT HOUBA, Ph.D
Nar. 1959; 1983 absolvent LF UK v Plzni; do 1987 

obvodní stomatolog; od 1987 (částečně dodnes) 
odb. asistent odd. ústní chirurgie Stomatologické 
kliniky LF UK a FN Plzeň; od 1992 vlastní ordinace 
(PZL a ústní chirurgie); 1990 atestace II. stupně ze 
stomatologie; 2007 titul Ph.D.; 1996–2015 soudní 
znalec v oboru stomatologie. Je spoluautorem 
2 monografií a několika učebních textů a autorem 
a spoluautorem desítek odborných článků 
a přednášek. Odborný koníček: problematika 
rizikových pacientů a historie stomatologie. 
1998– 2005 předseda OSK Plzeň a člen sněmu ČSK 
(rozpočtový výbor a výbor pro VŠ); 2005–2013 člen 
představenstva ČSK; od září 2013 viceprezident 
ČSK; od 2000 člen redakční rady LKS. 

KANDIDáTI NA FUNKCI  
PReZIDeNTA ČSK Se PřeDSTAVUJí

●●  Volby prezidenta ČSK pro funkční období 2017 – 2021 se budou konat na 66. jednání sněmu ČSK  
ve dnech 12. – 13. 11. 2016 v Plzni.

●●  Návrhy na zařazení člena ČSK na kandidátní listinu pro volbu prezidenta ČSK lze podávat až do doby, 
kdy volební komise na jednání sněmu ČSK svým rozhodnutím kandidátní listinu uzavře. 

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

MUDr. MICHAeLA KRAUS KOZUMPLíKOVá
Absolventka oboru stomatologie na LF UJEP v Brně 

(1977); 1982 atestace I. stupně ze stomatologie; 
1989 atestace II. stupně ze stomatologie; 20 let 
pracovala na lůžkovém oddělení I. Stomatologické 
kliniky LF a FN u sv. Anny v Brně a od r. 2000 na 
Klinice UČOCH FN Brno; od r. 2008 v privátní 
praxi Primadent, s. r. o.; věnuje se stomatochirurgii, 
implantologii. Členka představenstva ČSK po tři 
volební období; dvě volební období předsedkyně 
revizní komise ČSK (dosud).

doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLeR, CSc.
Soukromý PZL – stomatochirurgie. Znalec ČSK; 

předseda revizní komise OSK Praha 2. Řídí NZZ se 
400 zaměstnanci. Zástupce přednosty Stomatologické 
kliniky 1. LF UK Praha. Lékař FN Plzeň. Docent 
v oboru stomatologie (Praha, Košice). Předseda 
Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP 
(2013). Podílel se na 6 monografiích, 62 původních 
a přehledových vědeckých sděleních. Autorem 161 
přednášek, 62 v zahraničí. Členem 7 mezinárodních 
organizací. Cena ministra zdravotnictví za medicínský 
výzkum 2008. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 
125 článků, podíl na 4 monografiích, televizních 
a rozhlasových odborných pořadech. Hobby – 
rozhlasové a televizní pořady.



184 LKS 9/2016

MUDr. FAeZ AL HABOUBI

V dětství jsem miloval Merkur. Kdo z mladších nezná, 
taková modrá skládačka z kovových součástek, šroubků 
a matiček to je. Vždy mě fascinovalo, jak je možné dát 
ze stejných dílů dohromady úplně jiný tvar, jak důležité 
je soustředit se na to, že celková kvalita výsledku odpo-
vídá jeho nejslabšímu místu. Rozmyslet postupy na mno-
ho kroků dopředu. Pohotově reagovat na potíže, které se 
s výjimečnou pravidelností objevují téměř vždy... Drží mě 
to doposud, i proto mám zubní lékařství stále tolik rád. 

Vím, Komora není Merkur, možná by se však leccos 
přeskládat mohlo.

Směrem dovnitř bych rád, aby ČSK byla zejména velmi 
kvalitní, profesionální, avšak neservilní servisní organiza-
cí pro své členy a bezpečným, sjednocujícím místem pro 
všechny diskutující platformy ve stomatologii. S mantine-
ly slušnosti a s potlačením osobních zájmů, samozřejmě. 

Směrem navenek mám mnoho cílů, jejichž naplněním 
by se náš obor mohl posunout dále. Většina z nich začíná 
a ve finále končí u zvýšení objemu financí přitékajícího 
do stomatologie a zjednodušení byrokratické a administ-
rativní zátěže. Zde však má ČSK oponenta velmi nestabil-
ního, politicky i jinak mnohozájmově angažovaného a ja-
kákoliv konkrétnější prohlášení a cíle lze s úspěchem po-
važovat za vzdušné zámky. O ty svoje se rád podělím na 
PDD a na volebním sněmu ČSK. Co však má smy sl bez-
pochyby, je být moudrým a pružným diagnostikem mož-
ného, a to jak ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, tak 
i státní správě. 

Pokud je můj pohled na věc pro Komoru žádoucí, rád 
svůj um, čas i píli Komoře propůjčím. Nebo se někam vy-
dám shánět Merkura...

KANDIDáTI NA FUNKCI  
PReZIDeNTA ČSK Se PřeDSTAVUJí

MUDr. ROBeRT HOUBA, Ph.D

Naši Komoru potřebujeme jednotnou a silnou, aby dokázala 
v zájmu všech zubních lékařů čelit tlakům ze strany státu, úřadů 
a zdravotních pojišťoven. Vnitřní neshody nás oslabují. Proto Ko-
mora musí hájit zájmy všech skupin stále více se diferencující sto-
matologie – soukromých zubních lékařů i zaměstnanců větších za-
řízení, PZL i odborníků stávajících či nově vznikajících specializa-
cí, lékařů pracujících „na pojišťovnu“ i bez ní. Už si možná ani ne-
uvědomujeme, že bez Komory by mnohé z toho, co dnes všichni 
považujeme za automatické, ani neexistovalo. Jen ta každodenní 
práce Komory zůstává členům někdy bohužel „neviditelná“. Ně-
které funkce plní Komora v rámci možností bezchybně, v někte-
rých by se dalo postupovat jinak a lépe.

Ve svém profesním životě jsem měl možnost nahlédnout téměř 
do všech sfér zubního lékařství a důkladně i do chodu Komory ve 
všech jeho stupních. To mi umožnilo udělat si představu o tom, 
kam by zubní lékařství a jeho organizace měly v dnešní době ide-
álně směřovat. Chtěl bych proto zefektivnit práci Komory tak, aby 
vyhovovala potřebám nás všech. 

Za nezbytné považuji především:
●●  Reorganizaci práce Komory a Kanceláře a odpovědnost 
každého člena představenstva za konkrétní „resort“.
●●  Přívětivou komunikaci se členy a zkvalitnění servisní 
činnosti, aktuálnost komorového webu, zapojení moderních 
komunikačních kanálů, informace o úspěších a neúspěších při 
jednání s úřady, změnu v komunikaci s veřejností.
●●  Dobudování započaté rekonstrukce komorového vzdělávání 
přinášejícího moderní a prakticky využitelné informace.
●●  Zvýšení tlaku na zákonodárce a výkonnou moc zejména 
systematickým lobbováním za zlepšení ekonomické situace, 
chodu našeho oboru a jeho postavení ve společnosti.
●●  Boj proti rostoucí byrokracii, která stále více dusí naše 
ordinace.
●●  Obranu stávajících pravomocí Komory a tlak na jejich rozšíření 
pro zajištění větší míry respektu ze strany úřadů.
●●  Připravit obor i pacienty na významné omezení používání 
dentálního amalgámu, které plánuje EU na r. 2019.
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MUDr. MICHAeLA KRAUS KOZUMPLíKOVá

V České stomatologické komoře pracuji řadu let a nyní 
jsem se rozhodla kandidovat na post prezidentky. 

ČSK je obecně respektována a vnímána jako seriózní 
zástupce zubních lékařů a o tento statut bychom měli usi-
lovat i nadále. Naším cílem by měla být fungující stavov-
ská organizace k ochraně společných zájmů, odbornosti 
a etiky. Komora by neměla být pouhým sdružením zájmo-
vých skupin, kdy jedni Komoru nepotřebují, druhým je 
to jedno a další v ní aktivně pracují. Vše je o komunikaci 
– a možná o špatné komunikaci jak uvnitř, tak navenek.

Pro každé volební období se stanovují tzv. cíle komo-
ry. Někdy se je podaří splnit, jindy se překlenou do dal-
šího období. 

Za hlavní směry v práci Komory považuji:
●●  Problematika péče hrazené z veřejného zdravotního 
pojišťění: usilovat o vyřazení výplní i endodoncie, 
spravedlivé rozdělení nárůstu veřejných prostředků, 
usilovat o navýšení úhrad za péči poskytovanou 
zubními lékaři. 
●●  Zamezit zbytečné byrokracii při provozování 
zdravotnického zařízení (SÚKL, hygiena apod.).
●●  Podpora pregraduálního vzdělávání zubních lékařů: 
více finančních prostředků na studium ZL, podpora 
mladých učitelů na LF.
●●  Kvalitní postgraduální vzdělávání zubních lékařů.
●●  Kvalita zubní péče souvisí se vzděláním – aplikace 
moderních medicínských postupů do většiny ordinací. 
●●  Problematika péče o dětského pacienta.
●●  Komora představuje určitý servis pro zubní lékaře, 
proto je nutná komunikace na všech úrovních, 
přenášení informací, nové podněty z oblastí.

Zkrátka, mým přáním je zúročit profesní i „komorové“ 
zkušenosti.

doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLeR, CSc.

Stomatologie prochází největší přeměnou za 100 let – ubývá 
zubních kazů, přibývá zánětů; vyšší věk pacientů a jejich komor-
bidity (medikace!). Typickým ZL bude žena s dětmi pracující na 
částečný úvazek; více ZL budou zaměstnanci; stále častější formou 
bude akciová společnost specialistů; řetězce poskytovatelů péče 
budou konkurovat jednotlivým ZL; v ČR nastupuje urbanizace – 
populace se koncentruje ve městech; rozevírají se sociální nůžky 
– máme velmi bohaté a mnoho chudých pacientů. Je nutné řešit 
přeshraniční péči (zahraniční ZP) a naopak chránit náš trh před ne-
kalou konkurencí „snad-lékařů“. Je třeba přestat dumat, zda napl-
ňujeme či nenaplňujeme tabulky ZL z dob socialismu a let deva-
desátých, ale řešit problémy, které máme teď. 

Předchozí vedení ČSK zajistila stomatologům nejlepší podmín-
ky ze všech lékařských profesí. V dobrém je třeba pokračovat, ale 
některé změny jsou nevyhnutelné. 

A proto: 
1.  Změna úhrad péče na hodinovou. 
2.  Vícerychlostní stomatologie – několik stupňů vzdělání. 
3.  Podpora ekonomicky zasaženému venkovu. 
4.  Efektivnější fungování ČSK – zmrazit až snížit příspěvky – 

vícezdrojové financování.
5.  Změna postgraduálního vzdělávání – fakulty nemohou za pět 

let naučit absolventa to, co dříve dokázal systém devítiletý.
6.  Pomoc starším kolegům s prodejem zubních praxí a zavádění 

nových právních forem. 
7.  Smírčí řízení (lepší je mnohdy špatný kompromis, než „dobrý“ 

soud).
8.  Důraz na špičkovou kvalitu univerzit, časopisu LKS, systému 

vzdělávání a kongresů – kvalita místo kvantity. 
9.  ZL ve statistickém průměru prodlouží život pacienta déle než 

onkolog. Význam stomatologie je podceňován, obor je viděn 
jako „lukrativní živnost“ a podpora od státu a zdravotních 
pojišťoven neodpovídá jeho roli. Musíme všem vysvětlit, že 
nejsme nahraditelní toliko lepší ústní hygienou, ale že hlídáme 
bránu do organismu, která pokud selže, vše ostatní se hroutí. 
Jsme jeden z klíčových medicínských oborů a jsme důležití pro 
zachování sociálního smíru v zemi.
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odborné sdělení

O AUTOReCH

NeODKLADNá ReSUSCITACe – APLIKACe PRO ZUBNí LéKAřSTVí
DOPORUČeNé POSTUPy eVROPSKé ReSUSCITAČNí RADy  
Z ROKU 2015

Přehledové sdělení

Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., (*1956) absolvoval 
Lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze (nyní 
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Společnosti pro studium a léčbu bolesti, Evropské 
anesteziologické společnosti, České resuscitační 
rady, redakční rady časopisu Anesteziologie 
a intenzivní medicína a Chines Journal of 
Clinicians. Je instruktorem kurzů BLS + AED 
provider Evropské resuscitační rady.

Kontakt: malekj@fnkv.cz
 Klinika anesteziologie a resuscitace
 3. LF UK a FNKV Praha
 Šrobárova 50
 100 34  Praha 10

MUDr. Pavel Hájek (*1956) absolvoval studium 
stomatologie na FVL UK v Praze (1981) 
a nejprve působil jako územní a závodní 
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3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

Jiří Málek1), Pavel Hájek2)

1)  Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

2)  Stomatologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

SOUHRN: Evropská rada pro resuscitaci – European Resusci-
tation Council (ERC) publikuje od roku 1992 soubor doporu-
čení jednoduchých a přitom účinných postupů kardiopulmo-
nální resuscitace (KPR), od r. 2000 v pětiletých intervalech. 
Nejnovější doporučení této komise bylo vydáno 15. 10. 2015. 
V nových doporučeních je poprvé speciální pozornost věno-
vána i zástavě oběhu v zubolékařské ambulanci, nově je zařa-
zena kapitola první pomoci. V aktualizovaném algoritmu re-
suscitace nedošlo ve srovnání s doporučeními z r. 2010 (viz 
LKS č. 9/2011) k zásadním změnám. Hlavní důraz je kladen 
na kvalitní a nepřerušovanou zevní srdeční masáž a provedení 
časné defibrilace v indikovaných případech. Zůstává i nadále 
poměr hrudních kompresí a umělé plicní ventilace v poměru 
30 : 2 u dospělých, u dětí se změnil na poměr 15 : 2. Lékem 
volby během resuscitace je adrenalin, který se u dospělých 
v dávce 1 mg podává při asystolii ihned, při fibrilaci komor 
po třetím neúspěšném výboji, a to do žíly, nebo intraoseál-
ně. Podání adrenalinu do trachey se již nedoporučuje. Rov-
něž ami odaron v dávce 300 mg se podává v případě komoro-
vé fibrilace po 3. neúspěšném výboji a v poloviční dávce po 
5. výboji, atropin se již během resuscitace nepoužívá, jeho 
zbylá indikace je bradykardie, která působí hemodynamickou 
nestabilitu. U dětí je kladen důraz jak na odstranění hypoxie 
coby sekundární příčiny zástavy srdce, tak i provádění účin-
né zevní srdeční masáže a časné defibrilace v indikovaných 
případech. Doporučený poměr kompresí hrudníku a umělých 
dechů je 15 : 2. Dále jsou uvedeny postupy u některých akut-
ních situací: aspirace cizího tělesa, akutní infarkt myokardu, 
astmatický záchvat, alergická reakce a hypoglykemie.
Klíčová slova: neodkladná resuscitace, doporučené postupy 
2015.

eUROPeAN ReSUSCITATION COUNCIL GUIDeLINeS 
FOR ReSUSCITATION 2015: IMPACT IN DeNTISTRy
Review article

SUMMARy: European Resuscitation Council (ERC) has pub-
lished guidelines for providing simple and effective cardiopul-
monary resuscitation (CPR) since 1992 and since 2000 eve-
ry 5 years. The latest guidelines were published in 15th Octo-
ber 2015. Recent algorithm has only minor changes compared 
with 2010 guidelines (see LKS No. 9/2011). For the first time 
special circumstances of cardiac arrest and emergencies in sto-
matology setting is described. A strong emphasis on producing 
high quality uninterrupted chest compressions and performing 
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early defibrillation if indicated remained in recent guidelines. 
The ratio of chest compressions and artificial breaths of 30 : 2 
applies to all adults and 15 : 2 to children (except for babies 
younger than 1 year). Adrenaline is still a drug of choice du-
ring CPR. Adrenaline 1 mg in adults should be administered in 
case of asystolia as soon as intravenous or intraosseal access is 
secured, in case of ventricular fibrillation after the 3rd unsucce-
ssful shock and repeated every 3 – 5 min. if necessary, tracheal 
administration is no more recommended. Amiodarone 300 mg 
is administered in case of ventricular fibrillation after the 3rd 
unsuccessful shock and 150 mg after 5th shock; atropine should 
not be used during CPR, only in cases of bradycardia causing 
hemodynamic instability. CPR in children is focused on early 
treatment of hypoxia as the main cause of secondary cardiac 
arrest, performing effective chest compressions and early defib-
rillation. Other emergencies are mentioned, like heart attack, 
anaphylaxis, choking, acute asthma and hypoglycemia.
Key words: cardiopulmonary resuscitation, guidelines 2015.
 
Málek J, Hájek P. Neodkladná resuscitace – aplikace pro 
zubní lékařství. Doporučené postupy Evropské resuscitační 
rady z roku 2015.
LKS, 2016, 26(9): 186–193

ÚVOD
Málo terapeutických postupů je tak dramatických jako ne-

odkladná resuscitace (kardiopulmonální resuscitace – KPR). 
V zubním lékařství se jedná o událost vzácnou, přesto se jí 
každý obává a připravuje se na ni. Jedná se především o tech-
nickou dovednost: komprese hrudníku, umělé dýchání, přilo-
žení defibrilačních elektrod. Druhou část tvoří netechnické do-
vednosti: převzít roli vedoucích resuscitace na místě události, 
zvládat psychické napětí, které situace s sebou přináší. Cílem 
vzdělání v resuscitaci je zachránit co nejvíce osob postižených 
náhlou zástavou oběhu tak, aby došlo nejenom k úspěšnému 
obnovení spontánního oběhu, ale aby oběti mohly být 
propuštěny z nemocnice se stejnou kvalitou života jako před-
tím, nebo jen s minimálním neurologickým postižením. 

Řada doporučení se mění s tím, jak pokračuje rozvoj vě-
dy a poznání. V roce 2011 v LKS č. 9 byla na tomto místě 
publikována doporučení Evropské resuscitační rady (ERC) pro 
provádění resuscitace pro roky 2010 – 2015. Inovace postupů 
probíhá od roku 2000 vždy po 5 letech tak, aby byly využi-
ty výsledky nových studií a vědeckých poznatků. Doporučení 
pro dalších pět let (2015–2020) vyšla v říjnu 2015 (1) a kro-
mě toho, že došlo v porovnání s rokem 2010, viz Doporučení 
pro provádění resuscitace 2010–2015 (2), ke zvětšení rozsahu 
z 232 na 311 stránek a zařazení kapitol Resuscitace za speci-
fických podmínek a První pomoc, je to první takovýto základ-
ní dokument, kde jsou speciálně zmiňována i zubolékařská 
pracoviště. Konkrétně v obecné části jsou uvedeny výsledky 
epidemiologických studií o incidenci poskytování první po-

moci zubními lékaři a jejich hodnocení laickou veřejností, ve 
speciální části pak postup při náhlé zástavě oběhu v zubolé-
kařské ambulanci (viz dále). 

Nadále platí, že zubolékařské pracoviště může být mís-
tem, kde neočekávaně dojde k vážné poruše zdraví přesahu-
jící obor zubního lékařství a lékař – stomatolog – musí znát 
základní algoritmy léčby těchto stavů a musí být schopen 
náhle vzniklou situaci efektivně řešit do příjezdu zdravotnické 
záchranné služby (ZS). 

Kromě toho je nutné zvládat i život ohrožující situace mi-
mo vlastní pracoviště. V roce 2010 vyšla epidemiologická stu-
die (3) prováděná ve Francii u reprezentativního vzorku zubo-
lékařských praxí. Celkem odpovídalo 1504 účastníků (3,4 % 
celkového počtu praxí), výskyt život ohrožujících stavů uved-
lo 75 % respondentů, přičemž KPR prováděla 3 % responden-
tů na pracovišti, ale 4,3 % mimo pracoviště, nejčastěji během 
dovolené nebo sportovních aktivit. 

Dále byly Evropskou resuscitační radou publikovány další 
studie (1), především z Velké Británie, jedna z Brazílie. Výsled-
ky potvrzují to, že ve vlastní zubolékařské ordinaci je výskyt 
srdečních zástav nízký (pravděpodobnost 0,002–0,011 zástav 
na zubního lékaře a rok činnosti). Nejčastější neodkladné sta-
vy, které se v ambulanci řeší, jsou vazovagální synkopa a or-
tostatická hypotenze, hypertenzní krize, křeče při hyperven-
tilaci, alergické reakce, hypoglykemie a ischemická srdeční 
příhoda. Nejzávažnější jsou akutní srdeční infarkt se zástavou 
oběhu, epileptický záchvat typu grand mal a akutní astmatic-
ký záchvat. Respondenti – zubní lékaři – obecně vyjadřovali 
pocit nejistoty, že budou schopni zvládnout právě nejzávaž-
nější stavy, jako je anafylaxe, srdeční infarkt a srdeční zástava. 

Doporučuje se, aby personál zubolékařských pracovišť byl 
školen v léčbě život ohrožujících situací alespoň jednou za 
rok. Vybavení pro tyto situace nebylo často kompletní, zejmé-
na časná dostupnost defibrilátoru (povinné vybavení v ČR viz 
dále). Výsledky dále ukazují rovněž to, že laická veřejnost vní-
má jednoznačně zubní lékaře jako plně kompetentní pro po-
skytování první pomoci včetně KPR a v případě potřeby se na 
ně obrací. 

SITUACe V ČR
Kolik život ohrožujících stavů v ČR je řešeno právě zubními 

lékaři, není známo. Ze statistik ZS vyplývá, že pravděpodob-
ně jedenkrát za život bude každý člověk vystaven situaci, kdy 
bude muset zachránit něčí život (4). V naší republice je kaž-
dý člověk ze zákona povinen poskytnout první pomoc osobě 
v bezprostředním ohrožení života či zdraví, pokud tím neo-
hrozí sebe nebo okolí. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) 
tomu věnuje § 150 a § 151 (5): 
●● „§ 150 Neposkytnutí pomoci 
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 

vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, ne-
poskytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpe-
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čí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta. 

(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky 
vážné poruchy zdraví nebo vážného onemocnění, neposkyt-
ne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání 
povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím 
svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.  
●● § 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 

prostředku 
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, 

na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla 
újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez 
nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím 
svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“

Další významnou normou je vyhláška č. 92/2012 Sb., o po-
žadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravot-
nických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, kde 
jsou v příloze 2, části A, bodu 9 písm. n) jako povinné vybave-
ní ordinace zubního lékaře, pracoviště dalších zdravotnických 
pracovníků a pracoviště jiných odborných pracovníků uvede-
ny pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci 
včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška 
nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavi-
ce, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního 
vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických 
povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskyt-
nutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu (6). 
Konkrétní léky uvedeny nejsou, ani další technické vybavení.

Představenstvo České stomatologické komory řešilo i vzdě-
lávání zubních lékařů v provádění resuscitace a první pomoci 
a stanovilo minimální obligatorní náplň kursů kardiopulmonální 
resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi (7) pro ob-
novení Osvědčení odbornosti PZL parodontolog, PZL stomatochi-
rurg a PZL pedostomatolog. 

ZAHáJeNí A UKONČeNí KPR
Pro zjednodušení postupů KPR byl vytvořen takzvaný ře-

tězec přežití (1), který sestává ze 4 částí (obr. 1). První část 
zdůrazňuje včasné rozpoznání hrozící zástavy oběhu, případ-
ně již vzniklé zástavy oběhu a aktivaci dispečinku záchranné 
služby. Druhá část jsou postupy na místě, které slouží k nou-
zovému zajištění dodávky okysličené krve především do moz-
ku a srdce, čímž se získá čas umožňující přežít postiženému, 
než dorazí specializovaná pomoc. Časné zahájení resuscitace 
na místě zvýší šance na přežití až čtyřikrát. Třetí část je léčba 
fibrilace komor defibrilací. Pokud je provedena do 3–5 mi-

nut, zvýší se šance na úspěšné přežití až o 50–70 %. Čtvrtá 
část se už týká specializované léčby po obnovení spontánního 
oběhu. Cílem je to, aby co nejvíce osob přežilo náhlou zá-
stavu oběhu, která se vyskytuje v poměru 55–113/100 000 
obyvatel. Jak již bylo uvedeno, postupy KPR se mnohem čas-
těji využijí mimo vlastní pracoviště než na něm, proto další 
přehled začíná obecnými postupy základní KPR využitelný-
mi univerzálně, a teprve poté jsou uvedeny postupy rozšířené 
KPR a KPR v zubolékařské ambulanci.

Neodkladná kardiopulmonální resuscitace (KPR) je zaháje-
na vždy, jsou-li vyřazeny základní vitální funkce organismu, 
tj. vědomí, dýchání a oběh, a nejsou přítomny kontraindika-
ce. Kontraindikací KPR jsou jednak stavy, kdy by byla závažně 
ohrožena bezpečnost zachránce či někoho z jeho okolí, nebo 
stavy, kdy by resuscitace byla prováděna proti předem proje-
vené vůli postiženého (v ČR dáno legislativně) nebo by byla 
proti jeho nejlepším zájmům, případně by byla primárně mar-
ná. Sem spadají situace, kdy má postižený zranění zcela zjev-
ně neslučitelné se životem, posmrtné skvrny, ztuhlost a po-
dobně. Další stavy jsou v kompetenci lékaře. S resuscitačními 
pokusy nezačínáme u osob, kde k selhání základních život-
ních funkcí došlo v důsledku terminálního stavu neléčitelné-
ho onemocnění, nebo pokud od zástavy oběhu uběhla dlouhá 
doba a nikdo resuscitaci nezahájil (mimo stavy podchlazení, 
kde se doporučuje resuscitaci zahájit i po desítkách minut od 
okamžiku zástavy). 

Resuscitace se ukončí, pokud dojde k obnově životních 
funkcí (obranné reakce postiženého, spontánní dýchání), vy-
čerpání zachránce nebo se vyskytnou nové okolnosti, které by 
vedly k jeho ohrožení, a při rozšířené KPR po vyčerpání všech 
možností a isoelektrické křivce EKG po 20 minutách (nepla-
tí při podchlazení) (1). Pokud je na EKG rytmus, který lze de-
fibrilovat (fibrilace komor, bezpulsová komorová tachykardie), 
pokračuje se v KPR bez časového omezení.

ZáKLADNí KPR DOSPěLýCH 
Nově se do doporučení dostalo, že stejný postup, jaký je 

uveden dále, se uplatňuje nejen u osob, které na první pohled 
nejeví známky života, ale i u osob, u kterých proběhla epizo-
da křečí (1). Je to proto, že jejich příčinou může být nejen pri-
márně křečové onemocnění, ale i hypoxie mozku na začátku 
srdeční zástavy. 

1. Po ověření vlastní bezpečnosti je prvním bodem ověře-
ní vědomí postiženého. Optimální způsob je hlasité oslovení, 
nebo lehké zatřesení (nepoužíváme intenzivní bolestivé pod-
něty). 

Obr. 2: Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy a předsunutím 
dolní čelisti.

Obr. 3: Kontrola dýchání – pohledem, poslechem a pocitem.
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2. Pokud je pacient v bezvědomí, zajistíme správnou polo-
hu nemocného. Ta je pro resuscitaci vleže na zádech s pev-
nou podložkou. Jedinou výjimkou je provádění KPR u těhotné 
ženy od druhé poloviny těhotenství, kdy podkládáme její pra-
vý bok do úhlu cca 15 stupňů, aby děloha nestlačovala velké 
cévy. Pokud k příhodě došlo během zubolékařského ošetření, 
uvedeme zubolékařské křeslo do horizontální polohy. 

3. Další bod je uvolnění dýchacích cest záklonem hla-
vy a zvednutím brady (obr. 2). Pokud jsou v ústech zvratky, 
krev, cizí tělesa, event. snímatelné zubní protézy, je nutno je 
odstranit nebo tekutý materiál odsát. Při postupu v ambulan-
ci je třeba vyjmout všechny nástroje a cizí materiál z úst pa-
cienta. 

4. Následuje kontrola dýchání ne déle než 10 s. Kontrolu 
dýchání provádíme tak, že se tváří nakloníme nad postižené-

ho: musí být vidět, že se zdvíhá hrudník, a současně musí-
me cítit a slyšet proud vydechovaného vzduchu na své tváři 
(obr. 3). Lapavé agonální dechy které bývají iniciálně přítomné 
až u 40 % obětí náhlé zástavy srdeční, se za normální dýchání 
nepovažují, a pokud se objeví, je to indikace okamžitého za-
hájení zevní srdeční masáže. Zdravotníci by měli být vycviče-
ni k tomu, aby odlišili normální a patologické dýchání, u lai-
ků hraje velkou roli dispečink ZS. Názorný příklad gaspingu 
je možno vidět na výukovém videu vytvořeném ve Francii (8).

5. Pokud postižený nemá normální dýchání (tj. nedýchá vů-
bec, nebo má terminální pomalé lapavé dechy), je třeba ne-
odkladně zavolat záchrannou službu (nejlépe požádat druhou 
osobu) a pak zahájit resuscitaci. Optimálně se volá číslo 155 
(přímá linka) nebo 112. Dojde-li k zástavě oběhu přímo v ne-
mocnici nebo na velké poliklinice, volá se odborná pomoc po-
dle protokolů, které by měla mít každá nemocnice zpracované 
– zpravidla na oddělení anesteziologie a resuscitace apod. Po-
kud má telefon funkci hlasitého odposlechu, je třeba ji aktivo-
vat. Neprodleně se sdělí místo, kde se zástava udála, to, že je 
nalezena osoba v bezvědomí a s absencí normálního dýchání, 
nezavěšuje se, až na výzvu ZS. V nových doporučeních má vý-
znamnou úlohu právě komunikace mezi zachráncem na místě 
a dispečinkem ZS. Cílem je instruovat zachránce tak, aby moh-
la být co nejdříve provedena v indikovaných případech defibri-
lace, optimálně před dojezdem ZS. K tomu slouží automatické 
externí defibrilátory, které po přinesení bude obsluhovat buď 
poučený zachránce, nebo osoba, která po výzvě ZS defibrilá-
tor přinesla (viz dále Defibrilace). Sledování oběhu palpací te-
pu na krkavici nebo jiné dostupné tepně se v současnosti ne-
doporučuje, protože může trvat příliš dlouho, je nespolehlivé 
a může oddalovat zahájení účinné resuscitace. Za dostatečné 
kritérium pro další kroky resuscitace se považuje bezvědomí 
postiženého a absence normálního dýchání. 

6. Zevní srdeční masáž by měli provádět všichni zachránci. 
Postižený musí ležet na pevné podložce. V zubolékařské am-
bulanci křeslo podepřeme stoličkou (1), aby v případě kom-
presí hrudníku nedošlo k jeho destrukci (obr. 4a, b). U dospě-
lých, kde prokazatelně není známo, že by primární příčinou 
jejich stavu bylo dušení, zahájíme resuscitaci zevní masáží sr-
deční: zachránce klečí nebo stojí po straně hrudníku zachra-
ňovaného, ruce zachránce se umístí na střed hrudníku (ana-
tomicky střed dolní třetiny hrudní kosti, prakticky lze využít 
myšlenou spojnici mezi bradavkami uprostřed hrudní kosti, 
a ta se komprimuje kolmo dolů frekvencí alespoň 100/minutu 
(maximálně 120/minutu) do hloubky nejméně 5 a maximálně 
6 cm (obr. 5). Pro omezení rizika poranění hrudníku je tře-
ba vyvíjet tlak pouze na hrudní kost kolmo dolů a v žádném 
případě se nesmí stlačovat konec sterna (mečovitý výběžek – Obr. 4a, b: Resuscitace na zubolékařském křesle podloženém židlí.

Obr. 5: Poloha rukou na hrudníku při resuscitaci.
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hrozí poranění vnitřních orgánů). Po každém stlačení je třeba 
tlak na hrudník zcela povolit, aby se umožnil návrat žilní kr-
ve, ale ruce zůstávají v kontaktu s tělem resuscitovaného (9). 

7. Umělé dýchání. To je předmětem kontroverzí. Na jedné 
straně žádná studie neprokázala, že by zevní masáž srdeč-
ní bez umělého dýchání vedla k lepším výsledkům, na druhé 
straně neznalost postupů (telefonicky asistovaná resuscitace), 
obava z přenosu infekce a estetické zábrany odrazují zachrán-
ce od jejího provádění. 

Oficiální stanovisko je takové, že pokud zachránce techni-
ku neovládá, nebo ji nechce použít, má provádět alespoň ne-
přerušované komprese hrudníku. Pokud je vycvičen, má bari-
érové pomůcky, provádí resuscitaci dětí a osob, u kterých do-
šlo k zástavě oběhu sekundárně v důsledku dušení, je umělé 
dýchání neoddělitelnou součástí resuscitace.

Po každých 30 stlačeních hrudní kosti následují 2 umělé de-
chy prováděné buď bez pomůcek standardním způsobem (z úst 
do úst, z úst do nosu), případně s použitím resuscitační roušky, 
nebo lépe pomocí ručního dýchacího přístroje (slangově Am-
bu-vak) a obličejové masky (obr. 6). Přitom musí osoba, která 
dýchá maskou a ručním dýchacím přístrojem, být za hlavou pa-
cienta (9, 10). Při obtížích s udržením průchodnosti dýchacích 
cest a utěsněním masky na obličeji je snazší, pokud jedna oso-
ba drží masku pevně na obličeji zachraňovaného a současně 
udržuje průchodné dýchací cesty, zatímco druhá osoba (i ne-
zacvičená) po provedení 30 kompresí hrudníku jednou rukou 
dvakrát zmáčkne vak dýchacího přístroje (obr. 7a, b). 

Při jednom zachránci se podobně jako při resuscitaci ve 
stísněném prostoru (pravděpodobný scénář resuscitace v am-
bulanci) provádí zevní masáž srdce tzv. „přes hlavu“ pacienta 
(11). Resuscitující se z polohy za pacientem naklání dopředu 
nad jeho hrudník a komprimuje uprostřed sternum oběma ru-
kama (obr. 8). 

Pro zlepšení průchodnosti dýchacích cest je možno použít 
vzduchovody (10). Použití ústního nebo nosního vzduchovo-
du je podmíněno hlubokým bezvědomím postiženého, jinak 
hrozí zvracení a zhoršení stavu. Navíc je nezbytný určitý zá-
cvik v jejich používání. Ústní vzduchovod se zavádí nejprve 
zakřivením proti tvrdému patru, aby před sebou netlačil jazyk, 
teprve po zavedení asi do poloviny se stočí podle fyziologic-
kého průběhu dýchacích cest za kořen jazyka.

Každý umělý vdech i výdech by měl trvat 1 s, vdechovaný 
objem by měl být přiměřený, doporučuje se sledovat hrudník, 
který se má při každém dechu pouze viditelně mírně zved-
nout. Hyperventilace není žádoucí. 

8. K základní resuscitaci se v případě dostupnosti počítá 
i provedení časné defibrilace. To má klíčový význam pro pře-

Obr. 6: Držení obličejové masky – jeden zachránce.

Obr. 7a, b: Držení obličejové masky – 2 zachránci.

Obr. 8: Resuscitace „přes hlavu“.
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žití. Fibrilace komor jako iniciální rytmus je přítomna asi ve 
více než třech čtvrtinách případů zástavy oběhu, ale při příjez-
du ZS již jen asi ve čtvrtině až polovině případů. Čím časněji 
je defibrilace provedena, tím více stoupá pravděpodobnost 
úspěchu. S každou minutou prodlení se obnovení srdečního 
rytmu snižuje bez současně prováděné KPR o 10–15 %/min., 
u prováděné KPR o 3–4 %/min. (1). Proto se klade tak velký 
důraz na dostupnost defibrilátorů. 

Defibrilace se provádí u komorové fibrilace nebo komorové 
tachykardie bez detekovatelného pulsu buď automatizovaný-
mi/automatickými externími defibrilátory (AeD), nebo klasic-
kými defibrilátory co nejdříve.

Přístroje AED (obr. 9) jsou sofistikovaná zařízení určená 
i pro proškolené (autorizované) laiky, která sama automatic-
ky vyhodnotí srdeční rytmus a v případě potřeby vydají po-
kyn k provedení defibrilace (automatizované), nebo ho pro-
vedou samy bez asistence zachránce (automatické). Obsluha 
tedy nemá možnost kontrolovat EKG křivku, protože zaříze-
ní většinou nemá monitor. K výhodám AED patří vedle nižší 
ceny i jednoduchost obsluhy, všechna zařízení vydávají hla-
sové pokyny pro správné provádění resuscitace, některá ma-
jí i metronom k usnadnění správné frekvence kompresí, nebo 
senzor zabudovaný mezi elektrodami v místě kompresí hrud-
níku, který upozorňuje na nedostatečnou hloubku kompresí. 
Základním pravidlem je postupovat podle hlasových pokynů, 
které se z přístroje ozývají, a nepřerušovat resuscitaci, pokud 
přístroj nevydá výstrahu, aby se pacienta nikdo nedotýkal, tj. 
resuscitace pokračuje i během přípravy a nalepování elektrod 
a co nejdříve poté, co přístroj dovolí. Ihned poté následuje 
nepřerušovaná KPR prováděná 2 minuty. Během této doby se 
neprovádí kontrola srdečního rytmu ani hledání pulsu. Teprve 
po uplynutí 2 minut od provedení defibrilace přístroj sám pro-
vede kontrolu srdečního rytmu a je-li třeba, provádí se dal-
ší výboj (11). Postup s klasickým defibrilátorem je v podstatě 
shodný, jeho obsluha závisí na konkrétním typu přístroje (11).

ZáKLADNí KPR DěTí 
Postupy jsou více méně shodné s resuscitací dospělých s vý-

jimkou pořadí jednotlivých kroků a poměru kompresí hrudní-
ku a umělých dechů (1). Po ověření bezvědomí, uvolnění dý-
chacích cest a absenci normálního dýchání následuje provede-
ní 5 iniciálních vdechů a opětná kontrola známek života. Pokud 
chybějí, provádí se kompletní KPR. Místo pro komprese hrudní-
ku je v dolní polovině sterna, frekvence 100–120/min., hloubka 
1/3 předozadního průměru hrudníku. Po 15 kompresích hrud-
níku následují 2 umělé dechy, které mají vyvolat viditelný po-
hyb hrudníku. Po 1 minutě (tj. asi 5 cyklů 15 : 2) se volá ZS. 

Přístroje AED lze použít bez omezení u dětí starších 8 let, 
u dětí starých 1–8 let lépe s dětskými elektrodami a dětským 
softwarem, v nouzi lze ale použít i přístroj určený pro dospě-
lé (elektrody se nesmějí překrývat). Při použití standardního 
defibrilátoru je energie výboje 4 J/kg.

POSTUPy KPR U DOSPěLýCH OSOB 
Se SeKUNDáRNí ZáSTAVOU OBěHU 
V DůSLeDKU DUŠeNí

Pořadí úkonů je stejné jako u KPR dětí, ostatní postupy jsou 
stejné jako u dospělých.

ROZŠířeNá KPR DOSPěLýCH A DěTí (1) 
1. Kyslík. Měl by být podán co nejdříve. Pokud je k dispozi-

ci zdroj medicinálního kyslíku, je účinnější jej napojit na pří-
davný rezervoár vaku než přímo na vak. Během resuscitace se 
používá maximální koncentrace kyslíku ve vdechované smě-
si (cca 10 l/minutu). Množství kyslíku v tlakové lahvi zjistíme 
snadno, pokud si plnicí tlak v atmosférách vynásobíme obje-
mem lahve. Nejmenší tlaková lahev je 2litrová a kyslík bývá 
stlačený na 150 atmosfér. Vystačí tak při uvedeném příkonu 
na 30 minut. Po obnovení spontánního oběhu je vhodné kon-
centraci kyslíku snížit (hrozí riziko poškození buněk při reper-
fuzi). To lze racionálně zajistit pouze tehdy, je-li k dispozici 
pulzní oxymetr. Příkon kyslíku se sníží tak, aby výsledné SpO

2
 

bylo 94–98 %.
2. Zajištění dýchacích cest. Stále se výslovně nedoporuču-

je zajišťovat dýchací cesty tracheální intubací osobami, které 
techniku dobře neovládají. Rovněž zatím nebyly dokončeny 
studie, které by preferovaly alternativní pomůcky, jako je la-
ryngeální maska, laryngeální tubus a podobně (9). Základem 
je dýchání obličejovou maskou a ručním dýchacím přístrojem, 
případně za použití vzduchovodu. Při použití specializova-
ných pomůcek ERC doporučuje rutinně používat kapnometr 
k ověření jejich správné polohy a účinného dýchání.

3. Léky. Lékem volby při náhlé zástavě oběhu i nadále zů-
stává adrenalin, který se u dospělých v dávce 1 mg, u dětí 0,01 
mg/kg (maximum 1 mg pro dosi) podává při asystolii ihned, při 
fibrilaci komor po třetím neúspěšném výboji defibrilace, a to 
do žíly, nebo intraoseálně (1, 12). 

Kanylace periferní žíly by měla patřit k základním dovednos-
tem zdravotnického personálu. Volíme nejčastěji žíly na dorsu 
ruky a periferní žilní kanylu kalibru 20 G (růžová barva kónusu). 
Po mírném zatažení končetiny pružným škrtidlem a svěšením 
končetiny se žíla ozřejmí. Punktujeme po dezinfekci co nejkrat-
ší cestou v ose žíly, kůži nad místem vpichu fixujeme druhou 
rukou, aby se kůže před kanylou nehrnula. Jakmile se v kónusu 

Obr. 9: Použití AED.
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jehly objeví krev, povytáhneme ocelovou jehlu mírně ven a dále 
postupujeme jen pružnou plastovou kanylou (obr. 10) (13). Po 
zasunutí celé plastové části do žíly ocelovou jehlu odstraníme 
a kanylu fixujeme náplastí. Uvolníme zaškrcení a aplikujeme 
léky. Po každém nitrožilním podání končetinu zvedneme nad 
úroveň srdce a musíme lék spláchnout alespoň 20 ml sterilního 
roztoku (fyziologický roztok, Hartmannův nebo Ringerův roztok 
a podobně). Dávka se opakuje po 3–5 minutách do obnovení 
oběhu, nebo ukončení resuscitace pro neúspěch. 

Amiodaron (např. CORDARONE 150 mg/3 ml injekční roz-
tok/sanofi-aventis, s. r. o.) v dávce 300 mg u dospělých (u dětí 
5 mg/kg) se podává v případě komorové fibrilace po 3. neú-
spěšném výboji, dále v dávce 150 mg u dospělých a 5 mg/kg 
u dětí po 5. neúspěšném výboji a dále se již neopakuje. 

Pokud není k dispozici amiodaron, lze v nouzi užít lidokain 
či trimekain v dávce 1 mg/kg, ale nikdy se nepodávají, pokud 
již byl aplikován amiodaron(!). Během první hodiny se nepře-
kračuje dávka 3 mg/kg lidokainu. Atropin se již během resusci-
tace nepoužívá, jeho zbylá indikace v náhlých zdravotních sta-
vech je bradykardie, která působí hemodynamickou nestabilitu. 

U dětí je dávka adrenalinu 0,01 mg/kg (naředit 1ml ampul-
ku s 1 mg adrenalinu do 10 ml, do další stříkačky odtáhnout 
z naředěného 1 ml a opět doplnit do 10 ml a výsledná kon-
centrace pak dává dávku 1 ml/kg – POZOR – pouze u takto 
dvakrát naředěného roztoku). 

ASPIRACe CIZíHO TěLeSA 
V zubolékařské praxi je aspirace vzácná, výskyt je popiso-

ván s frekvencí 0,07–0,09 na jednoho zubního lékaře a rok 
činnosti, vyšší riziko je při ošetřování pacienta v horizontál-
ní poloze a při analgosedaci (1). Vdechnut může být odlo-
mený zub nebo jeho výplň, vrtáček, jehla, či neočekávaně 
uvolněný zub při jeho extrakci pákami apod. V případě po-
dezření na aspiraci je nutné provést okamžitě RTG a cizí tě-
leso odstranit bronchoskopicky, aby se předešlo vážným kom-
plikacím (atelektáza, bronchopneumonie). Zcela ojediněle 
bývá překážkou v dýchacích cestách zapadlá zubní náhrada. 
Častěji se vyskytuje aspirace potravy při poruše polykacího re-
flexu, například při ebrietě, při poranění nebo i jiném one-
mocnění mozku apod., případně u malých dětí aspirace ma-
lých předmětů při hře. 

Prognóza sekundární zástavy oběhu při asfyxii (dušení) je 
špatná, pokud se nepodaří překážku odstranit. Doporučený 
postup se od r. 2010 nezměnil. Postižené, kteří jsou při vě-
domí, jsou schopni dýchat a hovořit, povzbuzujeme k usilov-
nému kašli. Postižené, kteří mají kompletní obstrukci dýcha-

cích cest (nevydávají žádné zvuky), 3x až 5x udeříme do zad 
plochou dlaně mezi lopatky, případně použijeme Heimlichův 
manévr. Manévr se nepoužívá u malých dětí a těhotných žen, 
kde se nahrazuje úderem plochou dlaní mezi lopatky a kom-
presemi hrudníku. U postižených v bezvědomí je třeba oka-
mžitě volat ZS a pokračovat kompletní KPR i při zachovaném 
oběhu (komprese hrudníku působí rovněž zvýšení nitrohrud-
ního tlaku). Přesné provádění postupů viz LKS č. 10/2006, ne-
bo stránky KAR 3. LF UK (9, 14). 

PReVeNCe NáHLé ZáSTAVy OBěHU
I přes pokroky v provádění KPR je pro přežití mnohem vý-

hodnější stav, když k zástavě oběhu vůbec nedojde. Každý 
zdravotník by měl včas rozpoznat varovné známky zástavy 
oběhu a provést preventivní opatření (1): aktivovat ZS, odstranit 
odstranitelné příčiny, trvale sledovat pacienta a být připraven 
na zahájení KPR. Mezi typické varovné známky patří bolest na 
hrudi (příznak infarktu myokardu), dušení (zchvácenost, velmi 
pomalé nebo velmi rychlé dýchání, promodralá opocená ků-
že), zhoršující se stav oběhu (kolapsové stavy, poruchy srdeční-
ho rytmu, nízký krevní tlak) a rychle se zhoršující stav vědomí. 

ZáVAŽNé STAVy POTeNCIáLNě VeDOUCí 
K OHROŽeNí ŽIVOTA

Z mnoha specifických situací uvedených v Guidelines 2015 
(1) dále uvádíme pouze nejdůležitější.

a) Akutní koronární příhoda
Jak již bylo uvedeno, ICHS je nejčastější příčinou NZO. 

V zubolékařské praxi je výskyt 0,05–0,18 případů u 1 zub-
ního lékaře na rok činnosti. Základem diagnózy jsou typické 
příznaky: bolest za hrudní kostí, která může vyzařovat do kr-
ku nebo levé horní končetiny, vegetativní příznaky (nevolnost, 
zvracení, pocení), strach ze smrti, kolaps. 

Pacienta zklidníme, necháme zaujmout polohu, která je mu 
pohodlná (pokud nemá problém s udržením oběhu, asi nej-
lépe polohu vsedě), kyslík rutinně nepodáváme, ale necháme 
pacienta rozkousat a rozpustit v ústech (nezapíjet) acetylsa-
licylovou kyselinu v dávce 80–325 mg p. o., v podmínkách 
ČR nejspíše tedy půl tablety Acylpyrinu. Úlevu může přinést 
i podání nitroglycerinu ve spreji v dávce 0,4 mg sublingvál-
ně, předpokladem je, že systolický tlak neklesne pod 90, resp. 
100 mm Hg (vyšší hodnotu uvádí příbalový leták – SPC, v pra-
xi asi rozhoduje to, zda pacient vsedě kolabuje, či nikoliv). 
Vhodné je zajištění periferní žilní kanyly. Další postupy, jako 
jsou tišení bolesti a úzkosti opioidy a benzodiazepiny, budou 
nejspíše vyhrazeny až záchranné službě. 

b) Akutní alergická reakce
Incidence v Evropě je podle různých aktuálních pramenů 

mezi 1,5– 7,9/100 000 obyvatel/rok (1). U dětí je nejčastěji 
na potravu, u dospělých na léky. Specifický výskyt v zubolé-
kařské praxi je nízký (0,004–0,013 případů na zubního léka-
ře a rok činnosti), nejčastější je na latex, výplach úst chlorhe-
xidinem a na antibiotika, na lokální anestetika je mimořádně 
vzácná. Obecně se alergická reakce projevuje na kůži a sliz-
nicích (kopřivka, exantémy, alergická rýma, konjunktivitida), 
otoky, gastrointestinálními příznaky (průjem, zvracení), duš-
ností a oběhovým selháním – anafylaktickým šokem. 

S výjimkou kožních a slizničních reakcí, které po běžném 
antihistaminiku či spontánně samy odezní a stačí pacienta 
2 hodiny sledovat, všechny ostatní typy reakcí vyžadují 24ho-
dinovou hospitalizaci optimálně na jednotce intenzivní péče. 

Léčba musí být včasná a agresivní. Po zhodnocení základ-
ních životních funkcí a zavolání ZS je lékem volby adrenalin. 

Obr. 10: Kanylace periferní žíly.
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Základní způsob podání je intramuskulárně do horní zevní 
třetiny stehna. Dávka je u dospělých a dětí nad 12 let 0,5 mg 
i. m., u dětí ve věku 6–12 let 0,3 mg i. m. a u dětí pod 6 let 
0,15 mg i. m. Pokud první dávka nezabere do 5–15 minut, 
podá se druhá. Adrenalin i. v. je vyhrazen pouze pro použi-
tí školenými osobami za monitorace oběhu. Dalším lékem je 
kyslík 10 l/min. a infuze jakéhokoliv běžného krystaloidu (fy-
ziologický roztok, Hartmannův, Ringerův roztok) 0,5–1 l (děti 
20 ml/kg). Antihistaminika a hydrokortison 100–200 mg mají 
v tomto případě pouze druhotný význam.

c) Akutní astmatický záchvat
Jedná se o náhle vzniklý stav dušnosti, který je charakteri-

stický zhoršeným výdechem s hvízdavými zvuky. Závažnost 
kolísá od prostého zhoršení až po život ohrožující situaci. Zá-
važný záchvat doprovází tachykardie, tachypnoe, neschop-
nost říci celou větu najednou.

Život ohrožující záchvat – bradykardie, arytmie, cyanóza, 
zmatenost, vyčerpání, pocení, snížený svalový tonus. V preter-
minálním stavu je přítomen takzvaně tichý hrudník (hvízdavé 
zvuky ustávají), nastává bezvědomí a nutnost umělé ventilace, 
která je často obtížná. V rámci první pomoci do příjezdu ZS se 
provádí pomoc při aplikaci léku z inhalátoru, kterým pacienti 
bývají vybaveni, podává se kyslík, salbutamol (Ventolin) v in-
halaci, adrenalin podobně jako v předchozím případě a hyd-
rokortizon 200 mg i. v. Další léčba bude vyhrazena ZS.

d) Hypoglykemické kóma
Příznaky jsou poruchy chování, bledost, pocení, ztráta vě-

domí. První pomoc spočívá u osoby při vědomí v podání 
15– 20 g sacharidů (kostka cukru váží 4,5 g – tedy minimálně 
4, případně sladký nápoj), při bezvědomí v péči o vitální funk-
ce – nic nepodáváme ústy. Lékem volby je i. v. podání 40% 
glukózy, vzácně bývají pacienti vybaveni laickým injektorem 
s glukagonem, který se aplikuje dle návodu. 

e) Vazovagální synkopa
Jedná se asi o nejčastější příhodu v zubolékařské praxi. 

Příčinou je v tomto případě přehnaná reaktivita vegetativní-

ho nervového systému, která vede k hypotenzi, bradykardii 
a přechodné ztrátě vědomí. Hlavním terapeutickým postupem 
je okamžité uvedení zubolékařského křesla do horizontály, 
případně polohy hlavou dolů, a další postup je jako u jiných 
případů bezvědomí. Pokud dojde k okamžitému návratu vě-
domí, nejsou známky ischemické choroby srdeční či dalších 
poruch oběhového a nervového systému, není třeba dalších 
opatření.

ZáVěR
Znalost základních příznaků, které svědčí o bezprostředním 

ohrožení života, a znalost základních postupů první pomoci 
do příjezdu ZS jsou nezbytnými podmínkami pro přežití pa-
cienta bez následků. Celosvětově se věnuje velká pozornost 
výuce těchto znalostí podle nejnovějších výsledků mnoha vě-
deckých studií. Jednou z přehledných prací je i doporučení 
evropské rady pro resuscitaci z roku 2015, které sloužilo jako 
základ tohoto příspěvku. 

Pokud lze stručně shrnout, nové postupy jsou jednoznačně 
směrovány k rychlému zahájení KPR, jednoduchosti v rozho-
dování, intenzivnímu provádění zevní masáže srdeční a na-
víc i časnému provedení defibrilace. Nově je zdůrazněno vy-
budování účinného systému komunikace mezi zachráncem 
a dispečinkem ZS, včasnému rozpoznání rizika náhlé zásta-
vy oběhu a jejímu předcházení a konečně jsou uvedeny i ně-
které postupy první pomoci. Pro zubolékařskou praxi je nové 
doporučení pro ponechání pacienta na křesle během resusci-
tace a jsou doplněny postupy při nejčastějších život ohrožují-
cích situacích.

Poznámka: všechny firemní názvy, které autoři uvádějí 
v textu, nejsou ani oficiální součástí doporučení, ani se 
nejedná o kompletní přehled dostupných látek v ČR. Názvy 
léků byly použity jen pro ilustraci a vycházejí z osobní praxe 
autorů. 

Poděkování: Autoři děkují kolegyním a kolegům ze 
Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV za pomoc při 
zhotovení ilustračních fotografií.
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reklamní prezentace

Mycí a dezinfekční automaty 
Miele umožňují bezpečné a zpětně 
vysledovatelné úspěšné čištění 
a dezinfekci stomatologického 
instrumentária. Přitom jsou obzvlášť 
šetrné k materiálu a doporučují je 
přední výrobci instrumentária jako 
např. KaVo a W&H.

Odbornost a přístup zdravotnického 
personálu, vybavení i celková atmosféra 
ordinací jsou věci, podle nichž si dnes 
většinou pacient vybírá svého praktické-
ho zubního lékaře. Neméně důležitým 
kritériem a především základem fungo-
vání každé lékařské praxe je dokonalá 

ZáKLADeM Mé ORDINACe Je DOKONALá HyGIeNA

hygiena, která zabraňuje rizikům infek-
ce u pacientů i ošetřujícího personálu. 
To si velmi dobře uvědomuje také br-
něnská zubní lékařka MUDr. Hana Janu. 

„Za nejdůležitější považuji samozřej-
mě zdraví svých pacientů i kolegů. K to-
mu samozřejmě přispívá i perfektní pé-
če o stomatologické instrumentárium. 
Ve své ordinaci používám již 15 let mycí 
a dezinfekční automat Miele, na nějž se 
mohu vždy stoprocentně spolehnout.“

Strojová příprava a sterilizace nástro-
jů jsou dnes neodmyslitelnou součástí 
zajištění jakosti v praxi zubních lékařů. 
Ti si dnes mohou vybírat z ucelené na-
bídky přístrojů pro systematické čištění 

a dezinfekci u Miele Professional. My-
cí a dezinfekční automaty Miele nabí-
zejí flexibilní řešení strojového čištění 
a dezinfekce lékařských nástrojů a pří-
slušenství. Díky individuálnímu nasta-
vení, speciálním programům a účinné 
úpravě vody zajišťují důkladné, šetr-
né i ekonomické čištění, což potvrzuje 
množství špičkových stomatologických 
pracovišť po celém světě. 

Více informací o nabídce Miele Pro-
fessional pro stomatologické praxe a or-
dinace dentální hygieny naleznete na 
www.miele-professional.cz.

Miele, spol. s r. o.
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OCeŇOVáNí A PRODeJ  
PRIVáTNí ZUBNí A LéKAřSKé PRAxe 

recenze

Tomáš Krabec

Grada Publishing, a. s., Praha, 2015, 2. aktualizované, doplněné a rozšířené vydání 

ISBN 978 – 80 – 247 – 4866 – 5; vázáno, 128 stran, cena cca 400 Kč

Publikace je přepracované 
a doplněné vydání první knihy, která 
vyšla v roce 2009 v nakladatelství 
Grada Publishing, a. s., pod názvem 
Oceňování a prodej privátní 
zubní praxe. Tato nová publikace 
s obdobnou tematikou je určena 
nejen zubním lékařům, ale i lékařům 
ostatních medicínských oborů. 
Zaujme jistě starší generaci kolegů, 
kteří hodlají své praxe prodat, 
ale i mladé lékaře, kteří zvažují 
privátní praxe odkoupit, postupně 
převést nebo vybudovat. Může být 
i zdrojem užitečných informací 
pro ekonomy, finanční poradce, 
právníky a manažery, kteří se zabývají 
problematikou zdravotní péče. 

V úvodu autor připomíná, že samo-
statně podnikající lékař se musí, vedle 
medicínských odborných znalostí, na-
učit orientovat v ekonomice, financo-
vání a managementu své praxe tak, aby 
dobře zvolenou podnikatelskou strate-
gií vedl svoji praxi nejen k prosperitě, 
ale vytvořil i hodnotu praxe jako pod-
niku. V případě prodeje je korektní oce-
nění hodnoty lékařské praxe na zákla-
dě podrobné právní a finanční analý-

zy, provedené skutečným odborníkem 
dle platných ekonomických parametrů 
a právních norem, zásadní podmínkou 
pro uspokojení nejen strany prodávají-
cí, ale i kupující.

Kniha je rozdělena do pěti částí, 
z nichž první se věnuje otázce hodno-
ty lékařské praxe, vysvětluje účel a vý-
znam ocenění, upozorňuje na poža-
dav ky kladené na oceňovatele a po-
ža davky kladené na ocenění praxe. Dá-
le se zabývá vlivem právní formy na 
ocenění praxe a organizačními formami 
provozování lékařské praxe. Druhá ka-
pitola se věnuje aktuální situaci na trhu 
zubní a lékařské péče v České repub-
lice, zejména pak typologii ekonomic-
kých modelů a trendům v provozování 
zubní praxe. Následující třetí část roz-
sáhle pojednává o postupech ocenění 
a metodách pro stanovení hodnoty lé-
kařské praxe, definuje a vysvětluje zá-
kladní pojmy, uvádí srovnávací tabulky 
a vzorce, se kterými oceňovatel pracu-
je, upozorňuje na časté chyby v oceňo-
vání a jejich důsledky, které dokládá na 
případových studiích. 

Velmi čtivá je čtvrtá kapitola, zabý-
vající se podnikatelskou strategií zub-
ních praxí. Autor zde vymezuje vývoj 
lékařské praxe na fázi počáteční s ori-
entací na segmenty klientely, fázi růs-
tu zubní praxe, fázi zrání a stabilizace 
a varuje před fází úpadku. Na základě 
metod strategické analýzy radí, jak nej-
lépe všechny fáze vývoje ekonomicky 
zvládnout. V závěru je kapitola dopl-
něna o empirické poznatky a srovnání 
oceňovacích metod, jejich interpretaci 
a zdůvodnění. Diskutována je i otázka 
hodnoty praxe podle její lokality i hod-
noty praxí dalších medicínských speci-
alizací. 

Poslední kapitola je věnována rea-
lizaci koupě a prodeje lékařské pra-
xe. Důraz je kladen na přípravu prode-
je, zejména na správnou volbu časové-
ho horizontu a prodejní strategii. Autor 
uvádí tři případové studie a důrazně va-
ruje před podceňováním celé transak-
ce. Následně se zabývá analýzou vybu-

dování praxe „na zelené louce“ a upo-
zorňuje na možná rizika v začátcích 
podnikání. Dále se věnuje problemati-
ce koupě praxe již zavedené. V krátkos-
ti zmiňuje postup v případě smrti pro-
vozovatele lékařské praxe. V závěru pu-
blikace je uveden přehled nejčastějších 
otázek a odpovědí, s nimiž se autor při 
svých konzultacích či přednáškách se-
tkal. Kniha je doplněna slovníčkem nej-
důležitějších pojmů. 

Složité a pro lékaře stále poměr-
ně neznámé téma sice v začátku léka-
ře upoutá, nicméně při čtení některých 
částí s převahou ekonomických definic, 
pojmů, vzorců a výpočtů se možná bu-
de cítit zahlcen množstvím neznámých 
pojmů. V momentě, kdy se chystá kni-
hu odložit, přichází přesně načasované 
osvěžení ve formě konkrétních příkla-
dů, které čtenáře navrací do skutečných 
a známých situací, umožní čtenou pro-
blematiku pochopit a podnítí k pokra-
čování v četbě.

Z knihy vyzařuje autorovo nadše-
ní a vtip. Čtenář musí ocenit i hloub-
ku jeho znalostí o této problematice 
jak v České republice, tak i v zahrani-
čí. Provázanost odborného textu s po-
pisem konkrétních příkladů vycháze-
jících ze zkušeností činí tuto publika-
ci pro lékaře všech věkových katego-
rií potřebnou a vybízí je k zamyšlení 
o hodnotě jejich celoživotního díla, ja-
kým bezesporu lékařská privátní praxe 
je. Knihu můžeme k přečtení vřele do-
poručit.

MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN 

v Hradci Králové
doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.

Ústav sociálního lékařství LF UK 
v Hradci Králové
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Radovan Žižka 1), Jiří Šedý 2, 3), Iva Voborná 1)

1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

2) Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

3) Privátní stomatologická praxe, Praha

TeST 9
Na konziliární vyšetření se dostavil 

8letý pacient s doprovodem, se žádos-
tí od svého praktického zubního léka-
ře o provedení maturogeneze horního 
středního stálého řezáku (zub 11). Před 
třemi týdny došlo k traumatu a kompli-
kované šikmé zlomenině zubu 11 saha-
jící na hranici alveolární kosti. Tři dny 
po úrazu se dostavil k praktickému zub-
nímu lékaři, kde byla provedena exstir-
pace zubní dřeně, aplikován hydroxid 
vápenatý, zhotovena provizorní výplň, 
a následně odeslán ke konziliárnímu vy-
šetření. Zub 11 je od té doby asympto-
matický, pacient i doprovod jsou velmi 
dobře motivováni a spolupracující.

Při klinickém vyšetření nacházíme 
sanovaný smíšený chrup odpovídají-
cí věku pacienta. Zub 11 je poklepově 
a palpačně nebolestivý, zkouška vitali-
ty chladem nebyla provedena vzhledem 
k provedené exstirpaci. Meziálně je zde 
přítomna komplikovaná šikmá fraktura 

sahající výrazně subgingiválně a mís-
to perforace rozšířeno a zaplněno kal-
cium-sulfátovým cementem. Okrajový 
uzávěr této provizorní výplně je nevyho-
vující a je tedy třeba počítat s bakteriál-
ní infekcí. Dle diagnostického snímku je 
kořen zubu ve třetím vývojovém stadiu 
kořene dle Cveka (1), bez známek peri-
apikálního projasnění. Trepanační otvor 
není dostatečně extendován a rentgen-
kontrastní provizorní výplň má nedosta-
tečnou tloušťku (obr. 1).

Otázky:
1.  Jaké jsou možnosti ošetření 

zubu 11?
2.  Jaké materiály je nejvhodnější 

použít?
3.  Jaká je prognóza zubu 11?
4.  Kdy provést endodontické 

ošetření zubu 11?

Obr. 1: Diagnostický snímek zubu 11. 
Stav po iniciálním ošetření u praktického 
zubního lékaře.

VýZVA LKS:  
PřISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU  
DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA 

Téma 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
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Obr. 2: Snímek po provedení hluboké 
cervikální pulpotomie.

Obr. 3: Kontrolní snímek 1 rok 
po provedení výkonu.

Obr. 4: Kontrolní snímek 1,5 roku po 
provedení výkonu. Stav po vnitřním 
bělení a zhotovení definitivní 
kompozitní rekonstrukce.

TeST 9 – řeŠeNí
Ad 1: Prognosticky nejvhodnější by 

bylo provést parciální či hlubokou pul-
potomii s cílem dosažení apexogeneze. 
Bohužel tato možnost byla eliminována 
v důsledku předchozí exstirpace zubní 
dřeně. K zubu 11 proto přistupujeme, 
jako by proběhla nekróza zubní dřeně, 
a máme tedy tři základní léčebné mo-
dality: 

a) Apexifikace Ca(OH)
2

Apexifikace pomocí hydroxidu vápe-
natého je považována za zlatý standard 
při ošetřování stálých zubů s neukonče-
ným vývojem a nekrotickou zubní dře-
ní. Mezi její hlavní výhody patří dlou-
hodobé klinické zkušenosti a relativní 
nenáročnost na provedení. Na druhou 
stranu musíme mít dobře spolupracující 
rodiče, kteří pravidelně s pacientem do-
cházejí na kontrolní vyšetření, a součas-
ně musíme počítat se zvýšeným rizikem 
fraktury kvůli dlouhodobému působení 
hydroxidu vápenatého (2). Toto riziko je 
zvláště zvýšené, pokud se jedná o zuby 
s kořeny v počátečních stadiích vývoje, 
kde jsou stěny kořene velmi tenké a dél-
ka terapie je delší (1).

b) Apexifikace MTA (MTA zátka)
K překonání nevýhod klasické apexi-

fikace byla popsána technika jedno- ne-
bo dvoudobého plnění materiálem MTA 
(3). Tento kalcium-silikátový cement pa-
tří mezi hydraulické cementy (tuhnou-
cí za vlhka), a tudíž je možné provést 

celé ošetření během jedné návštěvy. Vý-
hodou je zvýšená odolnost k fraktuře 
oproti apexifikaci Ca(OH)

2
 (4) a rych-

lost ošetření, ale nevýhodou je zvýšená 
cenová náročnost ošetření, nutnost vel-
mi dobré spolupráce pacienta a použití 
zvětšovacích pomůcek k zajištění ade-
kvátní kondenzace materiálu.

c) Maturogeneze (též revaskulariza-
ce, revitalizace)

Kromě klasických technik můžeme 
využít více biologické ošetření směřují-
cí k potenciální regeneraci zubní dřeně 
a možnému zisku tvrdých zubních tká-
ní. Základem je vytvoření vhodného in-
trakanalikulárního prostředí, stimulace 
krvácení z oblasti apikální papily, kte-
rá je bohatá na kmenové buňky, a ná-
sledná stabilizace nově vzniklého koa-
gula v oblasti cementosklovinné hrani-
ce (5). Nevýhodou této metody je fakt, 
že momentálně chybí léčebný protokol 
podložený dlouhodobými klinickými 
výsledky.

Po domluvě s rodiči jsme přikroči-
li k ošetření zubu 11 pomocí maturo-
geneze dle protokolu doporučeného 
Americkou asociací endodontistů (6). 
Po aplikaci lokální anestezie jsme pro-
vedli gingivoplastiku vysokofrekvenč-
ním proudem za účelem obnažení lom-
né linie. Vzhledem k faktu, že lomná li-
nie zasahovala ekvioseálně a zub nebyl 
plně prořezán do dutiny ústní, jsme se 

rozhodli provizorně dostavět meziál-
ní okraj zubu fotokompozitním mate-
riálem. Po úplném prořezání zubu bu-
de nutné tuto část rekonstrukce nahra-
dit. Po zhotovení preendodontické do-
stavby byl nasazen kofferdam, byl upra-
ven tvar trepanačního otvoru k zajištění 
kompletního přehledu. 

Při úpravě stěn trepanačního otvo-
ru jsme zjistili, že v místě nad cemen-
tosklovinnou hranicí je přítomna vitální 
tkáň, jež mírně krvácí po traumatizaci. 
Makroskopicky byla podobná granulač-
ní tkáni. Vzhledem k faktu, že trepanač-
ní otvor nebyl dostatečně extendován, 
nemusela být exstirpace úspěšná. Dá-
le koronální uzávěr provizorní výplně 
nebyl plně vyhovující, tudíž můžeme 
předpokládat chronickou iritaci bakteri-
ální infekcí po celou dobu od traumatu. 

Po zvážení všech faktorů jsme ustou-
pili od provedení maturogeneze a při-
stoupili jsme k provedení hluboké pul-
potomie. Po vyčištění cavum pulpae 
bylo krvácení plně zastaveno lehkým 
tlakem vatové peletky namočené v 5% 
chlornanu sodném (7). Následně byla 
aplikována zátka z materiálu MTA (Pro-
Root, Dentsply Maillefer) a trepanač-
ní otvor byl adhezivně rekonstruován 
(obr. 2). 

Při kontrolním vyšetření po 3 měsí-
cích zub reagoval sníženě na chladový 
test vitality a na rentgenovém snímku 
byla zřetelná tvorba dentinového můst-
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ku. V následných kontrolních vyšetře-
ních zub přestal reagovat na zkoušky 
chladem, ale dle rentgenových snímků 
kořen dále pokračuje ve vývoji a den-
tinový můstek mezi materiálem MTA 
a zubní dření se stále zvětšuje. Tuto sní-
ženou reakci připisujeme tloušťce den-
tinového můstku, která oddaluje vitální 
dřeň od místa vyšetření reakcí na chlad. 

Rok po provedení výkonu byl již zub 
téměř plně prořezán do dutiny ústní 
a bylo možno provést estetickou rekon-
strukci meziální části klinické korunky 
(obr. 3). Vzhledem k cervikální dysko-
loraci klinické korunky kvůli materiá-
lu MTA byla odstraněna část materiálu 
MTA a provedeno vnitřní bělení. Ná-
sledně byl trepanační otvor definitivně 
rekonstruován (obr. 4). Na kontrolním 
snímku je vidět ukončený vývoj kořene, 
dobře vytvořený dentinový můstek me-
zi materiálem MTA a radikulární dření.

Ad 2: Jedinou komplikací ošetření by-
la dyskolorace krčkové části klinické 
korunky. V současné době jsou materi-
álem volby kalcium-silikátové cemen-
ty, jejichž nejznámějším zástupcem je 
MTA, který se řadí do 1. generace těch-
to cementů. Kromě vysoké biokompati-
bility a bioaktivity se bohužel vyznaču-
jí zvýšenou dyskolorací. Ve frontálním 
úseku v této indikaci by bylo vhodnější 
použít jiné materiály ze skupiny kalci-
um-silikátových cementů, které nema-
jí potenciál k dyskoloracím. A to napří-
klad Biodentin (firma Septodont, Fran-
cie) z 2. generace, nebo biokeramické 
materiály z 3. generace (na českém trhu 
například dostupný Totalfill RRM putty, 
FKG Dentaire, Švýcarsko) (8).

Ad 3: Prognóza zubu 11 je ovlivně-
na tím, jakou terapií by byl zub ošet-
řen. Pokud by byl zub ošetřen konvenč-
ní apexifikací hydroxidem vápenatým, 
je riziko fraktury v pětiletém horizontu 
77% (1). Ošetření MTA apexifikací je 
velmi předvídatelné ošetření s vysokou 
úspěšností, zvláště pokud jsou následně 
do zubu aplikovány FRC čepy ke zvýše-
ní odolnosti vůči fraktuře (9). Ošetření 
maturogenezí je velmi špatně předvída-
telné co se týče množství a kvality zís-
kaných tvrdých zubních tkání, ale u zu-
bů v počátečních fázích vývoje kořene 
a nekrotickou dření je pro nás metodou 
volby. V tomto případě byla nejvhod-
nější metodou léčby hluboká cervikální 
pulpotomie, která nejenže vede k ukon-
čení vývoje kořene a ztluštění stěny ko-
řene, ale také její úspěšnost je velmi 
vysoká (10). Je ale nutná následná dis-
penzarizace a rentgenologické kontroly 
z důvodu včasného odhalení eventuál-
ní vnitřní resorpce, nebo periapikálního 
nálezu (11).

Ad 4: Dle dostupných informací není 
vhodné po úspěšné hluboké pulpotomii 
provést konvenční endodontické ošetře-
ní, jelikož radikulárně je s největší prav-
děpodobností přítomna vitální dřeň. 
I v případě pokud dojde k obliteraci 
systému kořenových kanálků, neboli 
kalciformní metamorfóze zubní dřeně, 
se udává míra selhání kolem 16 % ve 
20letém horizontu (12), což je hodnota 
tak malá, že by neospravedlňovala pre-
ventivní endodontické ošetření. Navíc 
s rozvojem mikroskopické endodoncie 
se ošetření takto obliterovaných koře-
nových kanálků stává mnohem předví-
datelnější než v dřívějších dobách, kdy 
byly tyto preventivní endodoncie indi-
kovány významně častěji.

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 9: DeNTAL TRAUMATOLOGy
Traumatic dental injuries (TDI) occur in 
childhood and puberty very often. Al-
most one third of adults experienced 
dental trauma to permanent teeth and 
most of them happened before adultho-
od. These injuries present a challenge 
even for experienced dentists. It is not 
only because of difficult and deman-
ding diagnosis, treament planning and 
adequate intervention is arduous as 
well. Consequently, proper diagnosis, 
treatment planning and follow-ups are 
critical to assure a favourable outcome.
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Kuriózní téma, řeknete si. Nikoliv! 
Stav chrupu a zdravé poměry v celé 
maxilofaciální oblasti představují 
profesionálně, ba dokonce životně důležitou 
věc pro výkonné hudebníky – zejména 
zpěváky, hráče na dechové nástroje nebo 
dokonce i houslisty a violisty. 

Z experimentálních výzkumů dr. Schö-
nekerla na Lipské univerzitě v r. 1989 
vyplynula potřeba stanovit proteticky 
kritické zóny v horní čelisti u hráčů na 
dechové nástroje. Experimenty s fólie-
mi a destičkami, resp. dlahami v před-
ní třetině patra, dokládají charakteristic-
ké změny tónu u žesťových dechových 
nástrojů. Umístění desky ve střední tře-
tině patra pak způsobuje příznačnou 
změnu kvality tónu u dřevěných de-
chových nástrojů. Použití zubní náhra-
dy má také výrazně pozitivní artikulač-
ní efekt při zpěvu – zejména u sykavek. 
Zpěv před sto lety vzbuzoval jistě – dí-
ky více či méně bezzubým ústům – jiný 
dojem než ten současný. Teprve rozšíře-
ní zubních náhrad od 30. let minulého 
století umožnilo zpěvákům s chybějící-
mi vlastními zuby plnohodnotnou kom-
penzaci a bezchybný, plně artikulovaný 
pěvecký výkon.

Doslova ohroženi jsou houslisté. Hlav-
ním problémem je laterální posun dolní 
čelisti způsobený mnohahodinovým tla-
kem při držení nástroje, což vede i k pa-
tologickým stavům. Individuálně kon-

Pro výstavu Kdyby ještě měl zuby v Spohrově muzeu v Kasselu zhotovil 
Andreas Haesler v r. 2014 muláž znázorňující posun dolní čelisti tlakem houslí. 
Před ní je umístěn model s kompenzační dlahou z tvrdé a měkké umělé hmoty.

struovaný podbradek, správná technika 
držení nástroje, jakož i relaxace zatěžo-
vaných partií představují prevenci poten-
ciálních problémů.

Ve světě je ovšem zatím jen několik 
vědeckých ústavů a odborných praco-
višť, která se věnují této problematice. 
První popud vycházel od dr. Kurta Sin-
gera, který vedl katedru na Berlínské 
hudební škole. Právě on poprvé zveřej-
nil publikaci Choroby z povolání hu-
debníků (Berufskrankheiten der Musi-
ker, nakl. Max Hesse v Berlíně, 1926). 
V r. 1967 Angličan dr. Morice M. Porter 
vydává specializovaný titul Nátisk (The 
Embouchure, nakl. Boosey & Hawkes, 
Londýn).

Pro východoberlínskou operní a di-
vadelní scénu byla v r. 1975 otevřena 
závodní ambulance a o rok později po-
radna pro profesionální hudebníky, kde 
od počátku byla začleněna i specializa-
ce zubního lékařství.  

První seminář mezinárodního význa-
mu vedený na toto téma prim. dr. Ru-
dolfem Musilem zaznamenáváme v ně-
meckém Halle nad Sálou už v r. 1970. 

Dr. Musil později působil jako profesor 
na univerzitě v Jeně a se svými přednáš-
kami a semináři byl zván i do zahraničí. 
V 90. letech předal svoji sbírku včetně 
literatury prof. dr. Götzi Methfesselovi, 
který vyučoval tuto problematiku na Vy-
soké hudební škole Carl Maria von We-
ber v Drážďanech. Sám tuto sbírku dá-
le rozšiřoval a po r. 2002 ji předal do 
Vědeckého centra muzea v Zschadrassi. 
Z těchto sbírkových fondů se uskutečni-
ly již dvě tematické výstavy: ve Spohro-
vě muzeu v Kasselu pod názvem Kdy-
by ještě měl zuby (Wenn er noch Zähne 
hätte...) a ve Wagnerově muzeu v Grau-
pě u Drážďan s titulem – volně přelo-
ženo – Podívejme se Mistrovi do huby 
(Dem Meister ins Maul geschaut).

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli 
Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu. 
Zvláštní poděkování patří také prof. dr. Götzi Meth-
fesselovi za jeho odbornou spolupráci.
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Speciální konstrukce přizpůsobená pro hru na trubku 
a lesní roh. Frontální část těla náhrady je snímatelná, při 
hře se odnímá a umožní hudebníkovi dobře přitlačit nástroj 
k ústům. Potom ji lze snadno dosadit zpět (jednoduchý 
mechanismus s dvěma čepy a pružinkami umožňuje rychlé 
zacvaknutí a zase vyjmutí), aby se obnovil estetický pohled 
na náhradu. Konstrukce prof. dr. Rudolfa Musila.

Konstrukce dr. Reithera po r. 1970 
z univerzity v Jeně. Na modelu 
jsou znázorněna dvě řešení, která 
znemožňují zavřít ústa (přechodně). 
Mezi 1. a 4. kvadrantem je začleněn 
snímatelný pružinový mechanismus, 
který umožňuje po hře obnovit 
původní stav totálních protéz. Mezi 
2. a 3. kvadrantem je umístěna další 
zubní řada jako návlek v laterálním 
úseku. Lze tedy volit mezi rigidním 
a odpruženým kontaktem horní 
a dolní čelisti podle individuálního 
přání hudebníka.

Cedule z praxe prof. dr. Götze Methfessela byla asi do r. 2010 
na svém místě v Niederwiese u Saské Kamenice (Chemnitz). 
Dnes je vystavena v muzeu v saském Zschadrassi. 

Flétnista se zubní náhradou může díky tomuto oboustrannému 
řešení (podobnému klasickému odpružení vidlice u motocyklu) dále 
koncertovat. Vpravo zvětšený model pérovací soustavy, uprostřed 
vyjmutý „tlumič“.

Prof. dr. Götz Methfessel zhotovil v r. 1981 
tuto celolitou konstrukci, která uzavírá 
velké diastema horní čelisti trumpetisty 
drážďanské vysoké školy.

Prof. dr. Rudolf Musil zhotovil tento 3D model s využitím 
muláže po r. 1970 na univerzitě v Jeně. V pozadí je RTG 
snímek, před ním pravá část podélně rozpůlené celkové 
náhrady s odpružením.
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2,9 mm

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, 
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2,9 mm
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Pro úzké implantáty o průměru 2,9 mm byla speciálně vyvinuta žlutá protetická platforma QN (Q-Lock® Narrow) obsahující všechny obvyklé protetické 
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SeRVIS

blahopřejeme

●● MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.,  
slaví v září životní jubileum. 
Patří k významným představitelům 
české dětské stomatologie, její jméno 
je spojeno se Stomatologickou klinikou 
LF UK a FN v Hradci Králové. Patří 
také k výrazným osobnostem stavovské 
činnosti Komory. V letech 1991 – 2005 
byla členkou představenstva ČSK, 
v období 2005 – 2009 pracovala 
v čestné radě ČSK (do r. 2006 
předsedkyně) a v současnosti 
je členkou vědecké rady ČSK. 
Jubilantce upřímně blahopřejí 
spolupracovníci a ČSK.

Představenstvo OSK Opava přeje do 
dalších let hodně zdraví a životní 
vitality dlouholetým kolegyním 
a kolegům k jejich letošnímu 
významnému životnímu jubileu.
70. narozeniny slaví:
●● MUDr. Ludmila Grussmanová 
●● MUDr. Janě Kreuzová 
●● MUDr. Miloš Keprt 

60. narozeniny slaví:
●● MUDr. Marie Berková 
●● MUDr. Marcel Buchta 
●● MUDr. Daniela Cieslarová 
●● MUDr. elfrída Hahnová 
●● MUDr. Alena Mrovcová 
●● MUDr. Zita Ripková
●● MUDr. Alice Uhrinová 

●● MUDr. Milada Zavadilová 
slaví v září 60. narozeniny. 
Všechno nejlepší, hodně zdraví 
a pohody přejí kolegyně a kolegové 
z OSK Vyškov.

●● MUDr. Marie Laštovková 
slaví v září významné životní jubileum. 
Pevné zdraví a životní pohodu 
do dalších let přeje OSK Praha 3. 
K blahopřání se připojují také bývalé 
kolegyně a kolegové z Olšanské 7.

●● MUDr. Pavel Štrebl
oslavil v červenci 80. narozeniny
Dlouholetému zástupci přednosty 
pro LP péči 1. stomatologické 
kliniky LF UP a FN v Olomouci 
přejí pohodu a hodně zdraví 
do dalších let bývalé kolegyně 
a kolegové. 

●● MUDr. Magdaléna Koňaříková 
slaví v září 70. narozeniny. 
Pracovala v Chemických závodech 
v Záluží u Mostu. K životnímu jubileu 
blahopřeje OSK Most. 

●● MUDr. Alena Tomková 
slaví v září 60. narozeniny. 
Ve funkčním období 2005 – 2009 
pracovala jako členka představenstva 
OSK Třebíč. Kolegyně a kolegové 
z oblasti jubilantce upřímně  
blahopřejí. 

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v září slaví významné 
životní jubileum:
●● MUDr. Renata Dolanská
●● MUDr. Jiří Křivánek
●● MUDr. Jana Kouřilová

SKUPINOVé  
PROFeSNí  
POJIŠTěNí 
Připomínáme, že od 1. 1. 2014 
je v platnosti rámcová pojistná 
smlouva 8601750275, která 
reaguje na změny právní 
úpravy občanského zákoníku 
a nabízí adekvátní možnosti 
pojistného krytí. 

●● K přechodu na tuto rámcovou 
smlouvu uzavřenou mezi Českou 
stomatologickou komorou 
a Kooperativou pojišťovnou, 
a. s., je nutná nová přihláška. 
Člen ČSK, který novou přihlášku 
nepodá, je i nadále pojištěn 
podle staré (předcházející) 
rámcové smlouvy 8601750250. 

●● Znění rámcové smlouvy 
a formulář pro přihlášení 
najdete na www.dent.cz (sekce 
Pro členy, odkaz Provozování 
zubní praxe, link Kooperativa 
pojišťovna, a. s. – pojištění 
profesní odpovědnosti).

●● Podepsanou přihlášku 
a kopie potřebných 
dokladů zašlete na e-mail: 
profesnipojisteni@ dent. cz 
nebo na adresu ČSK 
(Slavojova 22, 128 00  Praha 2). 
Poté vám budou zaslány 
informace o úhradě.

ÚHRADA POJISTNéHO 
NA ROK 2016
Proveďte ji nejpozději do prvního 
dne kalendářního měsíce, ve 
kterém byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 
3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena 
nebo rodné číslo, KS – 3558.

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

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

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

společný e-mail: 
profesnipojisteni@dent.cz

„Ano, slíbil jsem, že se na vás podívám.  
To ale neznamená, že vás ošetřím…“
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EUR  MED SLOVAKIA, S.R.O.
ŠPORTOVÁ 503 | 916 01 STARÁ TURÁ | SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OFFICE VRBOVSKÁ CESTA 17 | 921 01 PIEŠTANY

T +421 /33/ 7954 815 | F +421 /33/ 7954 809
E INT@EUR-MED.SK | WWW.EUR-MED.SK

Akce platí pro soupravy Diplomat Adept DA270, DA280 
a Diplomat Consul DC310, Diplomat Lux DL210.

Akce platí do vyčerpání zásob.

VYMĚNTE STARÉ

ZA NOVÉ

AKCE PLATÍ
1. 9.  – 31. 10. 

2016

Při koupi nové 
dentální soupravy 
odkoupíme 
vaši starou 
soupravu diplomat 
za 70.000,- Kč.
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reklamní prezentace

KOOPeRATIVA SPOLUPRACUJe S ČeSKOU 
STOMATOLOGICKOU KOMOROU JIŽ 15 LeT
Již 15 let tak mají členové České 
stomatologické komory (ČSK) 
možnost využívat zvýhodněné 
pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb za újmu 
v několika variantách. 

●● PROFeSNí ODPOVěDNOST za ško-
du vzniklou jinému v souvislosti s po-
skytováním zdravotních služeb; kryje 
též: odpovědnost za újmu způsobenou 
zavlečením nebo rozšířením nakažli-
vé choroby lidí a odpovědnost za újmu 
způsobenou přenosem viru HIV.
●● OBeCNOU ODPOVěDNOST včetně 

pojištění odpovědnosti za škodu vyplý-
vající z vlastnictví, držby nebo jiného 
oprávnění užívání nemovitosti sloužící 
provozu zdravotnického zařízení.
●● NeMAJeTKOVOU ÚJMU, která se 

vztahuje na povinnost pojištěného po-
skytnout peněžitou náhradu nemajet-
kové újmy, pokud byla přiznána pravo-
mocným rozhodnutím soudu na zákla-
dě neoprávněného zásahu pojištěného 
do přirozených práv člověka ve smyslu 
§ 2956 občanského zákoníku, k němuž 
došlo v souvislosti s činností nebo vzta-
hem pojištěného. 

Výpočet pojistného základního kry-
tí pojištění odpovědnosti poskytovatele 

Pojistné: Základní krytí = profesní + obecná odpovědnost + nemajetková újma

Limit pojistného plnění 
(v Kč) 

Sublimit pro pojištění 
náhrady nemajetkové újmy 

(v Kč)

P – Roční pojistné 
(v Kč) 

2 000 000 600 000 1 980

3 000 000 800 000 2 868

4 000 000 1 000 000 3 860

5 000 000 1 200 000 4 632

7 000 000 1 600 000 6 248

10 000 000 2 000 000 8 620

zdravotních služeb je uveden v tabulce 
výše na této stránce.

Dále pojišťovna Kooperativa nabízí 
komplexní pojistnou ochranu 
zdravotnického zařízení. Pojištění 
ORDINACe myslí na všechna možná 
úskalí a rizika, která mohou provoz 
ordinace ohrozit.

Snažíme se vyhovět potřebám zub-
ních lékařů nejen v profesním životě, ale 
přinést výhody pro jejich osobní život, 
proto jsme zvýhodnili pro členy ČSK 
i produkty, kterým říkáme občanské: 
●● Sleva až 30 % v produktech pojištění 

občanského majetku (např. pojištění 
domácnosti, rodinného domu atd.).
●● Sleva až 30 % na povinné a havarijní 

pojištění vozidel.

Pojištění může být uzavřeno při návště-
vě kterékoli pobočky Kooperativy nebo 
prostřednictvím pojišťovacích poradců. 
Sleva bude přiznána na základě předlo-
žení poukazu – voucheru (viz níže).

Se všemi novinkami vás budeme 
seznamovat v jednotlivých oblastních 
stomatologických komorách (OSK). 

Pokud byste měli zájem o krátkou 
prezentaci či sjednání smlouvy, obraťte 
se, prosím, na garanta spolupráce 
s ČSK, kterým je
Renata Pacnerová
Kooperativa pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group
e-mail: rpacnerova@koop.cz
tel.: 602 146 850





S 60 LKS 9/2016

PARODONTOLOGICKé DNy NA BRNěNSKé PřeHRADě

profesionalita

Ve dnech 27. – 28. 5. 2016 se 
v překrásném prostředí brněnské 
přehrady v hotelu Maximus Resort 
uskutečnil kongres České 
parodontologické společnosti 
(ČPS), dvoudenní odborné setkání 
praktických zubních lékařů 
a parodontologů.

Odborný program zahájil hlavní host 
z Rakouska, dr. Daniel Hess, který svo-
jí přednáškou Parodontální terapie, kli-
nické případy týkající se GBR nastolil 
velmi vysokou laťku, co se týče odborné 
úrovně. Na jednotlivých klinických pří-
padech dokazoval, že je nejenom skvělý 
implantolog, ale hlavně parodontolog, 
který logicky uvažuje a zvažuje pečlivě 
všechna pro a proti, než vysloví koneč-
nou diagnózu a návrh terapie, zdali zub 
zachovat či ne, tak aby vše mělo dlou-
hodobou prognózu a stabilitu a navíc 
i zapadalo do jeho velmi promyšleného 
implantologického konceptu. Jeho vlast-
ní kazuistiky obsahovaly návod a vysvět-
lení, proč jednotlivý zub extrahovat, en-
dodonticky přeléčit, zda použít konzer-
vativní terapii či indikovat GBR a jaký 
materiál aplikovat – zvláště použití em-
dogainu v daných klinických případech 
se jevilo jako optimální. Hlavním téma-
tem dr. D. Hesse ale bylo motto: „Za-

chovat a udržet orální zdraví pacienta“. 
Velký aplaus více jak 140 posluchačů 
byl tou nejlepší vizitkou kvality.

Odpolední program s vysokou odbor-
nou úrovní zajistil dr. Jan Streblov (Pra-
ha), který přednášel na téma Plastická 
chirurgie parodontu – 10 let zkušenos-
tí. Ve velmi pěkně zdokumentované 
přednášce autor popsal nejen úspěch, 
ale i tzv. neúspěchy, které velmi krás-
ně označil za „zkušenosti“. Použití ště-
pu, aplikace jednotlivých chirurgických 
technik, kdy použít tunelizaci či laterál-
ní posun nebo biomateriál, to vše bylo 
prezentováno klinickými příklady z pra-
xe. Bouřlivá a dlouhá diskuse dávala 
jasně autorovi za pravdu ve zvoleném 
tématu a jeho způsobu zpracování.

Druhý den začal kolektiv autorů doc. 
Martin Starosta (Olomouc), dr. Ivo Ma-
rek (Olomouc, Břeclav) přednáškou na 
téma Méně obvyklé indikace autotrans-
plantací, v níž popsal jednotlivé klinic-
ké případy mezioborových pacientů se 
složitou, zajímavou a neobvyklou léč-
bou anodoncií a poúrazových ztrát zu-
bů. Bylo znát, že spolupráce ortodon-
cie–implantologie–parodontologie fun-
guje velmi dobře i u komplikovaných 
případů.

Dalším sdělením pokračoval dr. Pe-
ter Augustín (Brno) (za kolektiv auto-
rů P. Augustín, A. Fassman, J. Vokurka, 
L. Izakovičová-Hollá) s tématem Plastic-
ká chirurgie parodontu, management 
měkkých tkání. Autor precizně a pečlivě 
popsal, kdy a jak nejlépe z hlediska este-
tiky a dlouhodobé stability provést jed-
notlivý chirurgický výkon.

Závěrečnou přednášku Endogenní di s- 
ruptory a environmentální zdraví pre-
zentoval prof. Jiří Patočka (České Bu-
dějovice). Ač šlo o nestomatologic-
kou tematiku, o to více zaujala publi-
kum v sále. Zaměřena totiž byla na to, 
kdy co škodí a prospívá našemu zdra-
ví, co jíme, jaké škodlivé látky se na-
cházejí všude kolem nás. Byly uvede-
ny také alarmující příklady z minulosti 
(thalidomidová aféra, použití defoliantů 
ve válce ve Vietnamu). To vše nastolilo 
řadu nezodpovězených otázek ohledně 
našeho zdraví. Každopádně spoluautor 
knížky Doba jedová svojí přednáškou 
velmi upoutal.

Po odborném programu se ke konci 
prvního dne konalo plenární zasedá-
ní České parodontologické společnos-
ti. Prezident ČPS dr. Ladislav Korábek 
přednesl vizi ohledně dalšího směrová-
ní a fungování ČPS, probírala se otázka 
„remodelace“ webových stránek ČPS, 
hospodaření, hlasovalo se o budouc-
nosti Parodontologických dní, kdy vět-
šina členů ČPS si zvolila jednoznačně 
dvoudenní model.

Parodontologické dny na brněnské 
přehradě potvrdily vysokou odbornou 
a společenskou úroveň těchto setkání 
i skutečnost tradičně velkého zájmu ne-
jenom parodontologů, ale i praktických 
zubních lékařů o tato setkání.

Příští, výjimečně jednodenní Paro-
dontologický den se bude konat 4. 11. 
2016 v Praze. Více na www.perio.cz.

Za výbor ČPS
MUDr. Michal Kania
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STOMATOCHIRURGICKý SeMINář 
K MeZIOBOROVé SPOLUPRáCI 

odborné akce

Ve dnech 4. – 5. 6. 2016 uspořádala 
Česká stomatochirurgická společnost 
v Peci pod Sněžkou víkendový 
odborný seminář. Program byl 
sestaven polytematicky s ústředním 
motivem mezioborové spolupráce, 
a to jak v rámci stomatologie, tak 
i mimo ni. 

Úvodní přednáška patřila preprotetic-
ké chirurgii, ve které MUDr. Pavel An-
drle (ÚČOCH, LF UK Plzeň) shrnul její 
současné pojetí. Jako klíčový zmínil vý-
voj diskrepance mezičelistních vztahů, 
který je dán rozdílnou rychlostí atrofie 
horní a dolní čelisti po nasazení sníma-
telných náhrad v prvním roce a v ná-
sledujících letech. Připomněl nejenom 
současnou renesanci alveoloplastik, ke 
kterým dochází v důsledku stále četněj-
ší celkové antiresorptivní léčby, ale také 
i odklon od velkých štěpů v rámci re-
konstrukčních výkonů. 

Odborný program dále pokračoval 
praktickými kazuistikami na téma ze-
vní píštěle v orofaciální oblasti, které 
na řadě až surově realistických sním-
ků brilantně představila MUDr. Blanka 
Tichavová (ÚČOCH, Nemocnice Čes-
ké Budějovice). Bylo až mrazivé sly-
šet, v kolika případech se na vážném 
zdravotním stavu podílela primárně 

špatně stanovená diagnóza praktické-
ho zubního lékaře, v jejímž důsledku 
byl pak pacient zbytečně a bezvýsled-
ně léčen např. v dermatologické ambu-
lanci. Strategie jednotlivých léčebných 
postupů se pak stala i součástí násled-
né bohaté diskuse.

Sobotní odborný blok uzavřel MUDr. 
Tomáš Čáslava, Ph.D., (ÚČOCH, LF MU 
Brno, Dentální klinika Diobe) temati-
kou horizontální a vertikální augmenta-
ce. Bez těchto výkonů se nedá v mno-
ha případech spolehlivě implantovat, 
a proto implantolog dnes musí zcela 
jednoznačně umět ovládat techniku ří-
zené kostní regenerace. Didakticky vel-
mi přehledně objasnil funkci různých ty-
pů membrán i štěpů a patofyziologický 
proces hojení s cílem dosáhnout primár-
ní tvorby kvalitní kosti. Zdůraznil i nut-
nost šetrného „fyziologického“ operová-
ní s využitím moderních technik, jako je 
např. piezosurgery.

Nedělní blok zahájil smrští kazuis-
tik doložených bohatou a velmi kvalit-
ní obrazovou dokumentací jeden z na-
šich špičkových ortodontistů, MUDr. 
Ivo Marek, Ph.D. (LF UP Olomouc, 
Stomma Břeclav). Věnoval se proble-
matice retence stálého zubu, jejíž his-
torie sahá až k 7. tisíciletí př. n. l. do 
Turecka. V diagnostice zdůraznil velmi 
přísná evropská doporučení pro indika-
ci CBCT, proto by se zmíněné trojroz-
měrné vyšetření mělo vždy dobře uvážit 
především z důvodu nadměrné radiační 
zátěže dítěte. V tematice z chirurgické-

ho pohledu jej pak vystřídal MDDr. Mi-
chal Novosad (Stomma Břeclav). Zdů-
raznil zejména vysokou (cca 50%) ne-
úspěšnost autotransplantací horních 
špičáků. Diskuse se samozřejmě nevy-
hnula ani kontroverznímu tématu terci-
árního stěsnání a mnohdy zcela bezdů-
vodným indikacím k extrakcím dolních 
třetích molárů.

Poslední dva přednáškové bloky vol-
ně navázaly na předchozí problematiku 
a týkaly se chirurgického managemen-
tu hluboce retinovaných zubů, které od-
prezentoval a rovněž kvalitní obrazovou 
dokumentací doprovodil MUDr. Lukáš 
Hauer (ÚČOCH, LF UK Plzeň). Opětov-
ně zazněly argumenty proti indikacím 
profylaktických extrakcí asymptoma-
tických dolních třetích molárů i přesto, 
že tyto evropské trendy zcela nerezonu-
jí s americkým názorem, který naopak 
profylaktické extrakce upřednostňuje. 
Diskusi jednoznačně uzavřel MUDr. 
Ivo Marek, Ph.D., konstatováním, že 
pro tento radikální postup zcela chybějí 
EBM důkazy a považuje otázku v sou-
časnosti za vyřešenou: terciární stěsná-
ní má multifaktoriální původ a extrakce 
třetích molárů zde nejsou indikovány.

Čtyři desítky účastníků odjížděly z to-
hoto setkání nejenom s odborným zá-
žitkem, ale všichni se zdáli i přiměřeně 
sportovně relaxováni díky umoudřené-
mu počasí. 

Za výbor ČSCHS
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
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PeRSPeKTIVNí MeTODA LéČeNí KOSTNíCH DeFeKTů Ve 
STOMATOLOGII? AUGMeNTACe AUTOLOGNíM DeNTINeM

reklamní prezentace

Společnost MedConcept, s. r. o., 
představuje nový standard augmentace. 
Autorem metody augmentace 
autologním dentinem je tým 
izraelských lékařů vedených prof. 
I. Bindermanem a sdružených
pod hlavičkou firmy Kometa Bio.

Extrahovaný zub se v dentálním mlýn-
ku zpracuje jednoduchou, rychlou a pře-
dem nastavenou procedurou, přímo v or-
dinaci. Vzniklý materiál se dá prakticky 
okamžitě využít k augmentaci kostních 
defektů čelistí. Jedná se o autotransplan-
taci v tom nejčistším slova smyslu. Za-
jímat bude především ty, kteří uvažují 
o dentálních implantátech. Je přece ško-
da extrahované zuby zlikvidovat jako od-
pad. Vždyť se dají dále využít tak, aby se 
zkvalitnila augmentace kostní tkáně.

Technologie se dnes rozšiřuje po ce-
lém světě. Pochopitelně i ve střední Ev-

ropě, kde byly jen s minimálním zpoždě-
ním za izraelskými kolegy také provede-
ny první zkoušky na úrovni in vitro. Ka-
ždá praxe musí mít i své experimentální 
zázemí. V tkáňových laboratořích Jiho-
české univerzity a v brněnském Výzkum-
ném stomatologickém centru, kde by-
ly základní zkoušky provedeny, výzkum 
biomateriálů (tvrdých zubních tkání) dá-
le pokračuje. Mikroskopická úroveň dává 
odpověď na otázku, proč je nově se utvá-
řející kost vzniklá z autologního dentinu 
tak kompaktní a proč vykazuje natolik 
neobvyklou tvrdost. 

Zkoušky prokázaly zvýšenou migraci 
osteocytů k technologicky ošetřené tvrdé 
zubní tkáni (obr. 1). Byla několikrát vyš-
ší než v případě klasických biomateriálů, 
preparovaných z kostní tkáně zvířat. Mi-
grované buňky navazovaly kontakty i me-
zi jednotlivými zrny rozemleté tvrdé zub-
ní tkáně (obr. 2). Byl prokázán stimulační 

efekt, zatím nespecifikovaného faktoru, 
který obsahuje užitý biomateriál, pochá-
zející z tvrdé zubní tkáně dárce. 

Potěšující je, že technologie Kome-
taBio, tj. dentální mlýnek (Smart Den-
tin Grinder), je již i u nás a na Slo-
vensku dostupná (MedConcept, s. r. o., 
www. med concept. cz) a lze ji spatřit 
na pravidelných seminářích a worksho-
pech. Ty se zabývají hlavně uplatněním 
nové technologie v dentální implantolo-
gii. Využití je ale mnohem širší. 

Uvádíme slova jednoho z lékařů, kte-
ří technologii KometaBio používají a rá-
di se o své poznatky a zkušenosti podě-
lí na uvedených seminářích a worksho-
pech: „Více než jeden rok ve své ordinaci 
aplikuji metodu augmentace autologním 
dentinem. Dosavadní zkušenosti mi na-
povídají, že stojíme na prahu doby, kdy 
přestaneme extrahované zuby odkládat 
do odpadu. Z těchto zubů, i dočasných, 
se stává cenný materiál pro další možné 
využití při terapii kostních defektů aug-
mentační technikou u daného pacienta. 
Jsem přesvědčený, že objevem a využi-
tím technologie KometaBio vzniká v obo-
ru stomatologie nový milník na cestě po-
znání. Nepochybně dojde k tomu, že náš 
pacient dostane při potřebě léčby kost-
ních defektů materiál, který je nejlepší, tj. 
svůj vlastní.“

Ing. Vítězslav Březina, CSc.
MUDr. Přemysl Černý

Obr. 1: Zvýšená migrace osteocytů 
k dentinových částicím.

Obr. 2: Buněčný kontakt mezi 
dentinovými částicemi.
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MeZINáRODNí KONGReS  
ČeSKé SPOLeČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII

odborné akce

Ve dnech 19. – 20. 5. 2016 
se konal mezinárodní 
implantologický kongres 
k 10. výročí založení České 
společnosti pro implantologii (ČSI) 
a k 80. narozeninám prof. MUDr. 
Tibora Németha, DrSc. Odborný 
program byl zahájen 19. 5. 2016 
přednáškami významných autorů 
z České republiky a ze Slovenska.

Tematicky byl kongres věnován ze-
jména pracovním postupům, které se 
dají využít jak v klinické, tak v ambu-
lantní praxi. První kongresový den se 
představili čeští a slovenští přednáše-
jící. Jednalo se o významu plánu ošet-
ření z hlediska protetika (prof. T. Do-
stálová) a o vztahu mezi tkáněmi, prů-
měrem, délkou a pozicí implantátu (dr. 
P. Kříž). Nové možnosti v oblasti aug-
mentace nabízí kortikální kostní bariéra 
s kolagenem (dr. J. Hrkal, prof. T. Né-
meth). Otázkou osteoporózy a implan-
tologického ošetření se zabývala před-
náška kolegů z Košic (dr. J. Ivančo, dr. 
M. Kysel, dr. e. Ivančová).

Přednášky o použití enzymů v den-
tální hygieně a v implantologii (doc. 
M. Wald), o některých typech gingivi-
tid, které mohou významně ohrozit im-
plantologické ošetření (doc. I. Dřízhal), 
či o profesionálním ošetřování implan-
tátů (M. Moravcová) a odstranění zub-
ního plaku pomocí aerosolu (J. Char-
vát) byly určeny jak lékařům, tak pře-
devším dentálním hygienistkám. Velký 
ohlas u lékařů a dentálních hygienistek 
vyvolala přednáška o ekonomických 
aspektech dentální hygieny v provozu 
zubní praxe (Ing. T. Krabec). 

Na závěr prvního dne proběhly 
workshopy pod záštitou firem Denta-
med, JPS, s. r. o., EMS a Philips Česká 
republika, které končily až ve večerních 
hodinách.

Druhý den kongresu byl zahájen při-
vítáním hostů: děkana 3. LF UK prof. 
MUDr. Michala Anděla, CSc., a ředi-
tele FNKV v Praze doc. MUDr. Rober-
ta Grilla, Ph.D., MHA, past prezidenta 
Německé společnosti pro implantologii 
(DGI) doc. dr. Gerharda Iglhauta a zá-
stupce České stomatologické komory 
MUDr. Ivana Novického. Po úvod-
ním slovu prof. MUDr. Jiřího Mazán-
ka, DrSc., který zhodnotil význam díla 
a práce prof. T. Németha pro stomatolo-

gii a čelistní chirurgii, byl zahájen hlav-
ní odborný program kongresu věnova-
ný problematice managementu tkání 
v okolí implantátu. 

O důležitosti stability tkání v okolí im-
plantátu promluvil dr. G. Iglhaut (SRN). 
Problematikou a významem dostateč-
ného množství tvrdých a měkkých tká-
ní se zabývaly přednášky významných 
českých i zahraničních přednášejících. 
Dr. R. Rossi (Itálie) hovořil o augmen-
tacích pomocí kortikální lamely s ko-
lagenem, prof. A. Šimůnek (ČR) o kom-
pletní rekonstrukci chrupu dentálními 
implantáty, dr. P. Strec kbei (SRN) o po-
užití kostních bloků, dr. K. – L. Acker-
man (SRN) o významu metody socket 
& ridge preservation či o dentoalveo-
lární osteodistrakci (DAO). Ztrátami tvr-
dých a měkkých tkání a možnostmi je-
jich kompenzací se zabývaly přednášky 
německých kolegů dr. R. Hassenpfluga, 
dr. K. Müllera či dr. R. Streckbeina. Zají-
mavé přednášky dr. P. Streckbeina (SRN) 
a dr. P. Hyšplera (ČR) se věnovaly me-
todám získání a použití plazmatických 
růstových faktorů metodou PR GF, PRP 
a PRF a metodě využití kmenových bu-
něk v implantologii, o které hovořil rov-
něž dr. H. Hildebrandt (SRN). Dr. D. Ko-
pecká (ČR) ve svém sdělení informovala 
o současném stavu posuzování absolut-
ních a relativních kontraindikací v im-
plantologii, zejména při léčbě bisfosfo-

náty. Další zástupce českých implanto-
logů, dr. J. Streblov, hovořil o různých 
možnostech terapie u implantátů v tzv. 
kompromisních situacích. Dr. T. Page 
(Francie) představil výhody a své zkuše-
nosti s novu generací keramických im-
plantátů. 

Managementu měkkých i tvrdých tká-
ní se týkaly i přednášky určené jak lé-
kařům, tak zubním technikům. Syner-
gickým efektem digitální spolupráce 
implantolog – zubní technik v průbě-
hu celého implantologického ošetření 
pacienta s pozitivním vlivem na měk-
ké i tvrdé tkáně se zabývala přednáš-
ka dr. J. Hrkala a M. Heřmánka (ČR). 
Význam výběru správného typu a tvaru 
abutmentu pro dlouhodobou stabilitu 
měkkých a tvrdých tkání zazněl v před-
náškách německých zubních techniků 
D. Ahlmanna a C. – H. Beckmanna.

Celý kongres probíhal ve slavnostní 
a přátelské atmosféře, a to i mimo před-
náškový sál. K přednáškám zazněla i řa-
da odborných diskusí, které měly vy-
sokou úroveň. Akce se zúčastnilo přes 
140 lékařů, zubních techniků, dentál-
ních hygienistek, asistentek a studentů. 
Své produkty, přístroje a nástroje pre-
zentovalo velké množství našich a za-
hraničních firem.

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.
prezident ČSI

Mezinárodní kongres se konal u příležitosti 10. výročí založení České společnosti pro 
implantologii a významného životního jubilea prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc. 
(u mikrofonu), našeho předního odborníka v čelistní chirurgii a implantologii.
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DůLeŽITá Je POUZe CeNA?

Při pořizování zdravotnických 
prostředků, především pak dražších 
přístrojů, jsme často svědky 
až přehnané snahy zákazníka, 
stomatologa, sehnat požadovaný 
zdravotnický prostředek za co 
nejnižší pořizovací cenu. To je 
z hlediska ekonomiky provozu zubní 
ordinace jistě na první pohled logická 
snaha, avšak je velkou otázkou, 
zda o celkové výhodnosti nákupu 
skutečně rozhoduje pouze jeden 
faktor, a to cena?

Firmy na českém trhu zdravotnickými 
prostředky se dají z tohoto hlediska roz-
dělit na dvě základní skupiny.

Do první skupiny patří firmy či jed-
notliví prodejci, kteří nabízejí zdra-
votnické prostředky zpravidla za nižší 
a někdy až podezřele nízké ceny, avšak 
na úkor souvisejících služeb a záruk. 
Mnohdy jsou nabízeny kratší záruky, 
než jaké poskytuje na výrobek výrob-
ce, a jejich vymahatelnost je i tak vel-
mi sporná a zdlouhavá, k výrobkům 
nejsou dodávány českojazyčné návody, 
prodejce neumí a ani se nesnaží výro-
bek nainstalovat a zaškolit obsluhu. Na 
tyto výrobky většinou není v ČR zajiš-
těn servis ani ostatní technická podpo-
ra, o kvalifikaci prodávajícího (tj. pře-
devším registraci na SÚKLu a certifi-
kaci výrobcem) ani nemluvě. Tyto fir-
my a prodejci nabízejí to, co je zrovna 
v kurzu, po čem je aktuálně poptávka 
a na čem se dá samozřejmě aktuálně 
vydělat. Je jim však jedno, co to zrov-
na je, jakou to má kvalitu a že o tom 
výrobku nic nevědí. A za rok, až bude 
populární zase jiný výrobek, budou na-
bízet ten. Domoci se pak po dodava-
teli např. servisu, příslušenství či PBTK 
po pár letech od nákupu je zcela ne-
možné. Stejný a možná ještě horší pro-
blém nastává u tzv. šedých dovozů, tj. 
nákupů z Polska, Slovenska, Německa 
či dokonce přes eBay. Zde navíc nastá-
vá problém s certifikací CE.

Do druhé skupiny řadím firmy (a je-
jich dealery), které jsou autorizovaným 
zastoupením určité značky a zajišťu-
jí pro své zákazníky vše, co je nutné 
nejen pro prodej, ale i pro dlouhodo-
bé používání zdravotnického prostřed-
ku, a co vyžaduje naše, a musím po-

dotk nout velmi přísná, česká legislati-
va. A co to tedy je?

Především odborný prodej. Pracovní-
ci těchto firem mají dlouholeté zkuše-
nosti s výrobky, které prodávají, a jsou 
pravidelně školeni u výrobce, takže vý-
robek nainstalují, předvedou, napro-
gramují, seznámí personál s obsluhou 
a především údržbou (sterilizací). Po-
skytnou informace o vhodném či na-
opak nevhodném příslušenství, o způ-
sobu používání a obecně o všem, co 
s výrobkem souvisí. A o tom všem sepí-
šou předávací protokol a protokol o za-
školení obsluhy doplněný certifikátem 
školitele vystaveným výrobcem, který 
vyžadují stále častější kontroly SÚKLu.

Samozřejmostí je i plnohodnotný čes-
ký návod a prohlášení o shodě k výrob-
ku označenému značkou CE.

Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho 
zcela zbytečných záručních sporů me-
zi zákazníkem a neautorizovaným pro-
dejcem vzniká právě kvůli chybějícímu 
zaškolení obsluhy a českému návodu 
a následné špatné údržbě či chybnému 
použití výrobku. 

Autorizovaný prodejce dále pro své 
zákazníky zajišťuje jak záruční, tak i po-
záruční značkový servis po celou dobu 
životnosti výrobku a pravidelné bez-
pečnostně-technické kontroly dle záko-
na o zdravotnických prostředcích. Obo-
jí samozřejmě kvalifikovaným personá-
lem, který se může při kontrole proká-
zat platným certifikátem opravňujícím 
ho k servisu daného výrobku.

K rychlému a kvalitnímu servisu také 
patří odborná technická podpora (mno-
ho „závad“ plynoucích pouze z chyb-
ného ovládání či údržby řešíme ke spo-
kojenosti zákazníka ihned telefonicky) 
a obsáhlý sklad náhradních dílů a pří-
slušenství v ČR.

Nákupem zdravotnického prostřed-
ku od autorizovaného prodejce dané 
značky zákazník získává jistotu bezpro-
blémového provozu přístroje po celou 
dobu jeho životnosti, rychlý a kvalitní 
servis, jistotu vstřícného vyřízení pří-
padné záruční opravy, dostupnost PBTK 
a veškerou potřebnou dokumentaci.

I jen banální oprava, kterou neautori-
zovaný prodejce řeší zasíláním přístroje 
do zahraničí, znamená mnohatýdenní 
výpadek a odvolávání pacientů. V po-
rovnání s několika zmařenými implan-
tacemi kvůli přístroji v opravě je pak 
ušetřená částka při nákupu zcela zane-
dbatelná...

Pro přehlednost uvádím, 
které dokumenty musí doložit 
provozovatel zdravotnického 
prostředku při případné kontrole 
ze strany SÚKLu:
●● doklad o nákupu, tj. fakturu, účet 

(prodávající musí být registrován jako 
distributor zdravotnických prostředků)
●● český návod (vydán přímo výrobcem, 

nebo jeho překlad odpovídající 
originálu)
●● ujištění o vydání prohlášení o shodě 

(dodává se v originálu)
●● protokol o zaškolení obsluhy (školitel 

musí být certifikován výrobcem, 
dokládá se certifikátem)
●● doklady o PBTK, která se musí 

dělat nejméně 1x za dva roky (osoba 
provádějící PBTK musí být registrována 
jako osoba provádějící servis výrobků 
daného výrobce, musí se prokázat 
certifikátem výrobce pro provádění 
servisu)
●● doklad(y) o provedených opravách 

(servisní technik musí být registrován 
jako osoba provádějící servis výrobků 
daného výrobce, musí se prokázat 
certifikátem výrobce pro provádění 
servisu).

Veškeré registrace je možné sledovat 
on-line na: www.rzpro.cz.

Nákup zdravotnického prostředku 
není utrácení, ale investice. A návrat-
nost investice závisí na tom, zda můžu 
přístroj naplno používat, neztrácet čas 
sháněním dokumentace, neriskovat po-
kuty od SÚKLu, nepřicházet o příjmy 
kvůli dlouhé době oprav či ho před-
časně vyřadit z provozu kvůli chybějí-
cí PBTK. Výhodnější je tedy podle mě 
ne ten levnější, ale především ten od 
správného dodavatele, který zajistí vše, 
co zajistit má.

Kamil Houdek
jednatel a servisní technik

LIEHMANN CZ, s. r. o.
Autorizované zastoupení  

pro NSK Nakanishi,
Castellini a Mocom
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www.liehmann.cz
e-mail:
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Tel./fax:
+420 271 740 423
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Ve dnech 7. –  8. 4. 2016 se konala 
v nizozemském Amsterdamu 
již 7. evropská konference 
pořádaná mezinárodní organizací 
Association of Basic Sciences 
Teachers in Dentistry (ABSTD) 
s názvem Saliva, Salivary Glands 
and the Dental Curriculum –  
‘whetting the apatite for learning‘ 
a tématem odpovídajícím názvu.

Toto odborné setkání učitelů zabýva-
jících se výukou zubních lékařů v řadě 
evropských zemí probíhalo v tamním 
výukovém a vědeckém centru ACTA 
(Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam). Meeting byl tentokrát vě-
nován problematice biologie slinných 
žláz a vztahu této tematiky k pregradu-
ální výuce. Na odborném programu se 
podíleli nejen renomovaní odborníci ve 
stomatologických disciplínách z řady 
evropských zemí, ale i studenti zubního 
lékařství, biologové, anatomové, maxi-
lofaciální chirurgové a inženýři. 

Odborný program zahájil R. Gor-
ter, současný ředitel vzdělávání Den-
tal Co llege v Amsterdamu. Představil 
účastníkům konference prostory a orga-
nizační strukturu ACTA a krátce se zmí-
nil i o organizaci výuky. Problematikou 
koncepce výuky se poté zabýval i sou-
časný předseda ABSTD J. Bennet z uni-
verzity v Plymouthu. Studentka zubní-
ho lékařství F. Loyová z Dublinu měla 

přednášku na téma What do I need to 
know about saliva a salivation? – The 
student‘s view. Ve svém vystoupení vel-
mi přehledně sjednotila znalosti o slině 
a salivaci získané v rámci dosavadního 
pregraduálního studia. Zabývala se dů-
ležitými informacemi z různých oborů 
(anatomie, embryologie, fyziologie, pa-
tologie) a velmi kladně hodnotila zkuše-
nosti nabyté při praktické výuce. Upo-
zornila i na fakt, že některé informa-
ce při preklinické výuce jsou z pohle-
du studentů zbytečně rozsáhlé, pro kli-
nickou praxi méně významné. M. Hec-
tor, děkan Dundee Dental School, při-
dal komentář týkající se výskytu poruch 
funkcí slinných žláz v populaci s důra-
zem na suchost v dutině ústní a na vý-
znam obecných doporučení v léčbě 
těchto poruch včetně dostatečné hydra-
tace pacientů. 

Výukou, zejména zefektivněním vý-
ukových metod, se zabývala S. Moyeso-
vá z Plymouthu. Představila také novou 
učební pomůcku pro výuku anatomie – 
„anatomage table“, která dokáže simu-
lovat trojrozměrné struktury a zobrazit 
tak i vnitřní struktury (např. kořeny zu-
bů, různé dutiny, úpony svalů). První 
přednáškový den zakončili A. Balfagon 
z Barcelony přednáškou From hypothe-
sis to curricular content in biomedi-
cal science: Methodology for projects 
applied to European Higher Educati-
on Area (EHEA) in Dentistry a M. Ni-
colescu z Bukurešti sdělením na téma 
From biomarkers to a regeneration mo-
del – a journey inside salivary glands. 
Upozornili především na fakt, že ze sli-
ny lze vyšetřit mnoho biochemických 
a imunologických markerů, které se tý-
kají nejrůznějších onemocnění, jako je 
parodontitida, zubní kaz nebo kardio-
vaskulární choroby, a které by se moh-
ly časem uplatnit i v tzv. regenerativní 
medicíně.

Druhý přednáškový den zahájil P. An-
derson z Queen Mary University v Lon-
dýně, který diskutoval roli sliny při bio-
mineralizaci. Zdůraznil dosažený po-
krok na poli těchto vědomostí, který je 
již rutinně využíván v klinické praxi. 
T. Ligtenberg z ACTA v Amsterdamu se 
zabýval suchostí v ústech, možnostmi 

diagnostiky hyposialie a také možnos-
tí stanovení některých markerů ze slin. 
Hyposialií se zaměřením na Sjőgrenův 
syndrom se rovněž zabýval A. Vissink 
z Grőningenu. Zdůraznil skutečnost, že 
předmět biologie (včetně molekulární 
biologie slinných žláz) je poměrně čas-
to přehlíženou kapitolou dentálního vý-
zkumu i kurikula. G. Proctor z King‘s Co-
llege v Londýně shrnul nové poznatky 
o funkcích sliny a A. Go eij z Maastrich-
tu přiblížil smysl znalostí týkajících se 
základního výzkumu již v pregraduál-
ní výuce. L. Belfieldová z Plymouthu ve 
svém sdělení nazvaném New frontiers 
for biomedical science in oral curricu-
la – the needs of emerging dental profe-
ssions seznámila přítomné s představou 
moderní koncepce vzdělávání a organi-
zace ve stomatologii. Důraz kladla pře-
devším na nezbytnost změny poměru 
počtu lékařů a dentálních hygienistek ve 
smyslu zvýšení poměru 1 lékař : 1 den-
tální hygienistka. Úlohou sliny v lidském 
organismu se zabývala také J. Beeleyová 
z Glasgow. V přednášce Understanding 
saliva – yesterday, today and tommorow 
upozornila na velký pokrok ve výzkumu 
na tomto poli. Zdůraznila, že v této vě-
decké práci je třeba pokračovat a snažit 
se přitom najít plnohodnotnou náhradu 
chybějící sliny.

Naše pracoviště bylo na konferen-
ci zastoupeno sdělením autorů V. Ra-
dochové a R. Slezáka s názvem Saliva, 
salivary glands and the dental curricu-
lum at the Faculty of Medicine in Hra-
dec Kralove.

V rámci sympozia proběhla také pro-
hlídka místa jejího konání. Účastníci 
konference tak dostali možnost sezná-
mit se s tamní organizací výuky a vý-
zkumu. ACTA se řadí mezi lídry ve vý-
uce zubního lékařství a medicínského 
výzkumu. I čeští zubní lékaři a výzkum-
níci ve stomatologických disciplínách 
by si mohli vzít inspiraci z tamní organi-
zace práce, pracovních podmínek, vý-
zkumných témat a nabídek mezinárod-
ní spolupráce.

MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK 

a FN v Hradci Králové

eVROPSKá KONFeReNCe  
ZAMěřeNá NA PROBLeMATIKU  
BIOLOGIe SLINNýCH ŽLáZ  
Ve VZTAHU K PReGRADUáLNí VýUCe

odborné akce

Akreditovaný
kvalifi kační kurz:

ZUBNÍ 
INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 17. 1. 2017 – 6. 9. 2017

Po absolvování osvědčení vydané 
se souhlasem MZ ČR

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

Tel.: 596 612 214 
www.skola-prosport.cz
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Ve dnech 20. – 22. 5. 2016 proběhla 
v polských Sopotech významná 
mezinárodní akce – 1st Congress 
on Tooth Transplantation. Díky 
dobré propagaci se tohoto odborného 
setkání zúčastnila početná skupina 
zhruba 25 českých zubních lékařů, 
a to jak z řad stomatochirurgů 
a implantologů, tak i ortodontistů. 
Z celkového počtu přibližně 
200 účastníků se jednalo o jistě 
nejpočetnější národní reprezentaci, 
což je nesporným dokladem 
renesance zájmu našich stomatologů 
o techniky transplantací zubů. 

Hlavním organizátorkou kongresu by-
la dr. ewa Czochrowská, která se tématu 
autotransplantací intenzivně věnuje řa-
du desetiletí. Díky jejímu vynikajícímu 
odbornému renomé se podařilo sou-
středit na jedno místo skutečné legendy 
oboru, doplněné pestrou mezinárodní 
mozaikou specialistů, kteří se v posled-
ních letech zasloužili o obrovský pokrok 
metodik v oblasti transplantací zubů. 
Velmi potěšující byla z našeho pohledu 
úspěšná účast dvou českých přednáše-
jících, a to MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., 
a MUDr. Ivo Marka, Ph.D.

Dvoudenní odborný program umož-
nil setkání takříkajíc otců zakladatelů 
oboru s kolegy prezentujícími aplikaci 
nových poznatků z oborů endodoncie, 
tkáňové regenerace, implantologie a or-
todoncie, jimiž je možné docílit v mi-
nulosti nebývalé úspěšnosti při zubních 
autotransplantacích.

Některá historická statistická bilanco-
vání byla opravdu fascinující, neboť za-
hrnovala zpracovaná data z tisíců jed-
notlivých případů, provedených v prů-
běhu i čtyř dekád. Z tohoto pohledu by-
la pozoruhodná zejména sdělení prof. 
Björna U. Zachrissona či dalších skandi-
návských ikon dr. Ole Schwartze a prof. 
Jense Ove Andreasena.

Kolektiv britských autorů prezentoval 
propracované multidisciplinární týmové 
pojetí spolupráce. Nizozemští autoři se 
zaměřili na hodnocení úspěšnosti auto-
transplantací zubů s dokončeným vývo-
jem kořene, kde díky úpravám postupu 
docilují vynikajících výsledků, statistic-
ky srovnatelných s úspěšností dosahova-
nou u zubů s nedokončeným vývojem.

Se skvěle fotograficky dokumentova-
nou přednáškou vystoupil dr. Jim Ja-

nakievski z USA. Ve své práci se věno-
val přípravě atrofovaného alveolárního 
výběžku čelistí augmentací autologní-
ho kostního materiálu před vlastní au-
totransplantací. Dr. ewa Czochrowská 
s kolegou se zabývala v závěrečné před-
nášce možnostmi autotransplantací zu-
bů moudrosti.

První kongresový den, v pátek ráno, 
se také konal chirurgický a ortodontic-
ký workshop, jehož cílem bylo do bu-
doucna stanovit autotransplantační pro-
tokoly dle přijatého konsensu.

Jako společná nit se celým kongresem 
nesla myšlenka, že autotransplantace 
zubů historicky jako technika prokázaly 
svou nespornou životaschopnost. Díky 
novým postupům ve smyslu mobilní fi-
xace transplantovaného zubu a včasné 
intervence ortodontisty lze významně 
omezit dříve velmi časté komplikace, 
jako je časná ankylóza či resorpce radi-
xu transplantovaných zubů. Vývoj mik-
roskopické endodoncie navíc umožňu-
je ošetřovat i dříve terapeuticky nevyu-
žitelné zuby moudrosti či zuby s dokon-
čeným vývojem kořene. Jako nesporná 
výhoda pro úspěšnost autotransplanta-
ce se jeví techniky socket preservation 
či metody řízené tkáňové regenerace.

Závěrem lze konstatovat, že auto-
transplantace zubů znamenají při dneš-

ním rozvoji stomatologických podobo-
rů vhodnou alternativu implantací ne-
jen u pacientů, u nichž ještě z důvodu 
nedokončeného růstu implantovat ne-
lze, ale i možnou alternativu implantací 
obecně. Lze jen doufat, že si tyto tech-
niky budou získávat své nezastupitelné 
místo stále častěji i v českých zubních 
praxích a česká stopa tak bude ještě vi-
ditelnější při dalším setkání na 2nd Con-
gress on Tooth Transplantation v roce 
2018 v Rotterdamu.

MUDr. Libor Zdařil
České Budějovice

SOPOTy 2016: KONGReS VěNOVANý 
TRANSPLANTACI ZUBů

odborné akce

Kongresu o transplantaci zubů se zúčastnilo na pětadvacet českých zubních lékařů. Mezi 
přednášejícími se úspěšně představili MUDr. Jiří Krug, Ph.D., (stojící první zleva) a MUDr. 
Ivo Marek, Ph.D. (sedící druhý zleva).

ON-LINe ZADáVáNí INZeRáTů 
DO PříLOHy LKS 
Zadávání inzerátů do Přílohy LKS 
(rubrika Příležitosti) je možné 
výhradně prostřednictvím našeho 
on-line systému.
On-line formulář najdete zde: 
* http://domino.dent.cz/prilezitosti 
* www.dent.cz v odkazech
Příležitosti – inzerce v LKS
Časopis LKS 

Redakce
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Certi� kované separátory amalgámu 
Skantech, Metasys, Dürr
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Nová řada zubních 
souprav STOMADENT NEO2 
s otočným plivátkem 
a možností  pravého 
nebo levého provedení

Dentální kompresory / Odsávací 
agregáty / Sušiče vzduchu

Desinfekce pro separátory
a odsávací zařízení-

Autoklávy třídy B, destilační 
přístroje, svářečky sterilizačních fólií

Horkovzdušné sterilizátory
Memmert

Servisní oleje pro každodenní 
údržbu rotačního nářadí

Prodej a opravy rotačního 
nářadí značek Bien-Air, Chirana, 

KaVo, MT, NSK, W&H  

Ultrazvukové odstraňovače
zubního kamene LM-Amdent, 

NSK, EMS, Woodpecker

Intraorální kamery MD  (včetně 
bezdrátových) a LED diodové 

vytvrzovací lampy

Křesla a sedačky Stolky Asistent

www.skantech.cz

AKCE 
PRAGODENT 2016 

NA ZUBNÍ SOUPRAVY.
PODROBNOSTI NA NAŠICH 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Medical Trade, s.r.o.
Technické dentální depo

Křeslická 1, 101 00  Praha 10, tel.: +420 272 765 043, 
mobil: +420 722 916 250, e-mail: info@medicaltrade.cz

PRAGODENT 2016
Výstaviště Praha Holešovice 

6. - 8. října 2016 stánek LK 31
Srdečně Vás zveme k prohlídce naší výstavní expozice.

souprav STOMADENT NEO2 
s otočným plivátkem 

nebo levého provedení

Stolky Asistent

A4 prehled vseho 2016 pragodent oranzovy pragodent.indd   1 15.08.16   21:05



S 69LKS 9/2016

Asklepion – TrAde s.r.o.
londýnská 39, prAhA 2, +420 724 873 750
info@denTis-implAnT.com 
www.fAcebook.com/denTis.implAnTATy                www.dentis–implant.com

Partner č. 1 v zubní implantologii

2 školení! 1 den!
1 | Zavádění Zubních
implantátů dentis

2 | seminář - Zhotovení
protetické práce 
- implantační systém dentis

pátek 30. 9. 2016
nebo pátek 14. 10. 2016

přednáší: mudr. petr barták
cena Za obě části 5 800 kč; 

chirurgická čásT 2 900 kč; proTeTická čásT 3 900 kč

implAnTAce? klíčem Je spráVná indikAce
neJTĚŽší Je ZhoToViT proTeTiku

unikáTní proTeTickÉ školení   
přiJĎTe se sVým Technikem
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Vzdělávací středisko ČSK zve na Podzimní stomatologické fórum (PSF), které se bude konat 
v pátek 25. 11. 2016 v Brně v hotelu Continental (Kounicova 6). Celodenní vzdělávací akce určená 
stomatologickým týmům je rozdělena do dvou sekcí. Součástí bude také výstava dentálních firem.

SeKCe PRO ZUBNí LéKAře

POZVáNKA NA PODZIMNí STOMATOLOGICKé FóRUM

odborné akce

25. listopadu 2016, Brno, hotel Continental

Mgr. Jiří Slavík:
Právní aspekty poskytování 
zdravotních služeb – právní poradna 

Témata: 1. Poskyto-
vání zdravotních slu-
žeb – fyzická osoba 
nebo s. r. o.?, převo-
dy praxí, zdravotnická 
dokumentace (vede-
ní, nakládání, archiva-

ce, skartace), povinné pojištění. 2. Právní 
vztahy k pacientům – povinnost převze-
tí do péče, informovaný souhlas, mlčenli-
vost, odpovědnost, záruky, spory s pacien-
ty. 3. Aktuality z právní a stavovské praxe.

V odpoledním bloku proběhne právní 
poradna a Mgr. J. Slavík bude odpovídat 
na dotazy účastníků. 

SeKCe PRO SeSTRy 
A DeNTáLNí HyGIeNISTKy
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.: 
Vybrané ordinační postupy z hlediska 
sestry i zubní instrumentářky – 
praktické manuály

Témata: 1. Adheziv-
ní procedury z pohle-
du sestry a dentální 
hygienistky – vazeb-
né systémy, správné 
uchování a manipula-
ce, asistence (výplně, 

adhezivní cementování), klasifikace va-
zebných systémů a aplikace zubních 
ozdob, nejčastější chyby. 2. Otiskování 
z pohledu sestry a dentální hygienistky 
– správná příprava otiskovacích hmot, 
asistence, manipulace s otisky, zhoto-

vení dlah a individuálních nosičů bě-
licích prostředků a fluoridů, nejčastější 
chyby. 3. Endodoncie z pohledu sestry 
a dentální hygienistky – endodontické 
instrumentárium, zásady správné péče 
o nástroje, materiály, asistence, kritéria 
úspěšnosti endo ošetření a úloha den-
tální hygienistky, nejčastější chyby

Součástí přednášky budou malé prak-
tické manuály.

Přihlášky
●● On-line registrace na www.dent.cz 

(Sekce pro členy, odkaz Vzdělávání)
●● Informační leták s přihláškou 

je rozesílán s časopisem LKS 

Vzdělávací středisko ČSK
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reklamní prezentace

eNZyMeL – VyUŽITí LOKáLNě APLIKOVANýCH 
PROTeOLyTICKýCH eNZyMů Ve STOMATOLOGII

Základem ústní hygieny je pravidelná 
mechanická očista tvrdých tkání. 
Kvalitní enzymová zubní pasta nebo 
gel však mohou být významným 
pomocníkem mechanického čistění 
s velkou přidanou hodnotou nejen 
pro tvrdé, ale i pro měkké tkáně 
dutiny ústní. I na ně také působí řada 
negativních vlivů (například trauma, 
infekce nebo celková onemocnění). 
Přidaná hodnota proteolytických 
enzymů spočívá v neinvazivní, 
fyziologické podpoře slizniční imunity 
a hojivých procesů a minimalizaci 
destruktivních procesů v chronických 
zánětlivých ložiscích.

Na trhu jsou k dispozici proteolytické en-
zymy (proteázy) k lokální aplikaci do dutiny 
ústní ve formě zubní pasty a mukoadheziv-
ního gelu pod názvem eNZyMeL® a jsou 
připravovány ve dvou řadách. Červená řa-
da eNZyMeL® PARODONT je určena pro 
dlouhodobou každodenní péči o dutinu 
ústní a v případech, kdy došlo k traumati-
zaci měkkých tkání. Antimikrobiální mod-

rá řada eNZyMeL® INTeNSIVe 35 obsa-
hující patentovanou směs proteolytických 
enzymů a chlorhexidinu (CHLX) v koncen-
traci 0,035 % je určena pro intenzivní až 
8týdenní použití v případech, kdy je zánět 
provázen bakteriální infekcí nebo je potře-
ba riziko bakteriální infekce minimalizovat.

Subjektivně vnímaný pocit hojení po-
mocí proteolytických enzymů není dán 
adstringentním účinkem, který sice vede 
ke krátkodobému stažení oteklých tkání, 
koagulaci bílkovin a snížení krvácivosti, 
ale za cenu zhoršeného prokrvení tkání, 
a tedy jejich ischemií se všemi nežádou-
cími důsledky.

Proteázy zkracují akutní zánětlivou re-
akci na nezbytně nutnou míru a snižují ri-
ziko přechodu zánětu do chronického sta-
dia se všemi negativními důsledky. Zlepše-
ní mikrocirkulace je dáno jednak redukcí 
otoku, jednak vlastní proteolytickou akti-
vitou (štěpí jiné bílkoviny) proteolytických 
enzymů, která umožňuje degradaci mikro-
trombů v krevních kapilárách a bílkovin-
ných zátek v lymfatických cévách. Z far-
makologického hlediska se jedná o efekt 
zcela opačný efektu adstrigentnímu.

Podpora hojení (ústup otoku, bolesti, 
redukce nebo zástava krvácivosti a ho-
jení slizničních či parodontálních lézí) je 
zajištěna především optimalizací průbě-
hu zánětlivé reakce a minimalizací její-
ho rozsahu, imunomodulačním účinkem 
v zánětem postižené tkáni a zlepšenou 
mikrocirkulací krve, respektive lymfy.

Proteolytické enzymy kromě pozitiv-
ního vlivu na tkáně ovlivňují také mikro-
organismy. Inhibují schopnost bakterií ad-
herovat k povrchu zubu a sliznicím duti-
ny ústní, čímž významně omezují tvorbu 
bakteriálního biofilmu (plaku). Při aplikaci 
na již vytvořený biofilm jsou proteolytic-
ké enzymy schopné zvyšovat efekt lokál-

ních antibiotik a antiseptik na bakterie ob-
sažené v biofilmu tím, že narušují vazby 
v biofilmu a umožní tak antiseptiku penet-
rovat do hlubších vrstev plaku (eNZyMeL® 
IN TeNSIVe 35). Chlorhexidin (CHLX) se 
ve stomatologii využívá jako lokální an-
tiseptikum v koncentraci 0,12 % a vyšší, 
což s sebou nese celou řadu nežádoucích 
účinků. Díky kombinaci CHLx s proteoly-
tickými enzymy lze efektivně snížit kon-
centraci CHLx na 0,035 % při zachování 
stejné antimikrobiální aktivity jako u kon-
centrace samotného CHLx až 4x vyšší 
(0,12 %), ale s podstatně redukovanými 
nebo eliminovanými nežádoucími účinky.

Produkty eNZyMeL® jsou vyráběny ve 
formě zubních past (1450 ppm F-; neob-
sahují SLS, alkohol, adstringentní látky) 
a mukoadhezivních gelů (jediné gely na 
trhu, které jsou zcela bez příchuti – díky 
tomu nevyvolávají dobře známý Pavlovův 
reflex – slinění a rychlé odplavení gelu 
a účinných látek z požadovaného místa).

eNZyMeL® PARODONT je vhodné po-
užít i u lidí, kteří trpí akutním nebo chro-
nickým zánětem v dutině ústní, parodonti-
tidou/parodontózou, afty, gingivitidou, sto-
matitidou, a dále u imunokompromitova-
ných nebo diabetiků. Stejně tak efektivní je 
použití přípravků eNZyMeL® PARODONT 
u stavů po extrakci nebo implantaci zubů, 
stomatochirurgických výkonech nebo trau-
matech v dutině ústní obecně. Výběr jed-
notlivých produktů je dán intenzitou zá-
nětlivých změn a potřebou délky působení 
účinných látek (zubní pasta, resp. muko-
adhezivní gel). V případě, kdy hlavní pří-
činou zánětlivého procesu je mikrobiální 
agens nebo ho lze předpokládat, je na mís-
tě použít eNZyMeL® INTeNSIVe 35.

Wald Pharmaceuticals, s. r. o.
www.enzymel.cz

PARODONTOLOGIE
ENZYMEL® nabízí zlepšení podmínek 
hojení zánětu vyvolaného bakteriemi 
(infekcí).

STOMATOCHIRURGIE, IMPLANTOLOGIE  
ENZYMEL® nabízí pomoc při zlepšení 
podmínek hojení zánětu vyvolaného 
operací (traumatem), při rekonstrukci 
kosti, při zavedení implantátu.

ORTODONCIE  
ENZYMEL® nabízí efektivní zlepšení 
podmínek hojení zánětu vyvolaného 
aplikací aparátu (traumatem) 
a snižuje riziko bakteriální infekce při 
omezených možnostech hygieny.

DENTÁLNÍ HYGIENA  
ENZYMEL® nabízí pomoc při zlepšení 
podmínek po mikrotraumatizaci tkání 
(deep scaling, před a pooperační péče)

●● snížení projevů zánětu 
●● potlačení agresivní bakteriální infekce 
(podpora léčby pomocí atb) 
●● zvýšení obranyschopnosti tkání 
●● ošetření parodontálních chobotů 
●● dlouhodobá péče o dutinu 
ústní (diabetici, těhotné, 
imunokompromitovaní)

●● urychlení ústupu zánětu a otoku po 
výkonech
●● zlepšení prokrvení po chirurgickém 
výkonu a traumatu
●● snížení bolesti
●● zvýšení účinku antibiotik a antiseptik
●● snížení rizika odhojení implantátu

●● snížení přilnavosti bakterií na povrch 
zubu a dásní
●● zvýšení obranyschopnosti tkání 
●● zvýšení účinku antibiotik a antiseptik
●● snížení rizika zánětu a kazu
●● zvýšení komfortu pacienta s fixním 
aparátem

●● optimalizace podmínek hojení po 
mikrotraumatizaci
●● redukce otoku dásní a sliznic
●● zvýšení antimikrobiálního účinku 
antiseptik (chlorhexidin)
●● zvýšení komfortu pacienta

Řada INTENSIVE 35, po 8 týdnech přejít 
na PARODONT 
Následně střídat PARODONT (2 balení) 
a INTENSIVE 35 (1 balení) 
ZP: 3x denně; Gel: po výkonu (kanyla), 
3x denně, dlouhodobě 4x týdně

Řada PARODONT před výkonem, řada 
INTENSIVE 35 po výkonu, po 8 týdnech 
přejít na PARODONT (dlouhodobá péče 
o implantáty)
ZP: 3x denně; Gel: po výkonu 3x denně, 
dlouhodobě 4x týdně

Střídat řadu INTENSIVE 35 (1 balení) 
a PARODONT (2 balení) po celou dobu 
užívání aparátů
ZP: 3x denně; Gel: nanášet do těžko 
čistitelných a mezizubních prostor 
2x denně

Gel: po výkonu 3x denně, dlouhodobě 
4x týdně. Pro domácí použít zubní pastu 
i gel ENZYMEL® PARODONT.
V případě přítomnosti nebo rizika 
zánětu bakteriálního původu použít řadu 
ENZYMEL® INTENSIVE 35
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Využití produktů ENZYMEL® při stomatologickém výkonu a v následné domácí péči pacienta

ENZYMEL® 
INTENSIVE 35 
s antibakteriálním 

účinkem 

ENZYMEL® 
PARODONT 

pro posílení 
slizniční imunity 

Podpora hojení 
Snížení rizika komplikací 

Zvýšení komfortu pacienta 

INFEKCE TRAUMA 

ZÁNĚT 

MĚKKÉ TKÁNĚ TVRDÉ TKÁNĚ 
(sklovina) 

KAZ 

MECHANICKÉ 
ČIŠTĚNÍ 

 
 
 

proteolytické enzymy 
obsažené v 
ENZYMEL®  

snižují adherenci 
bakterií na sklovinu 

Prevence 
zubního kazu 

Proteolytické 
enzymy + 

chlorhexidin 

Proteolytické 
enzymy 
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MULTIINDIKATIVNí KURS Ve VíDNI

informace z firem

Ve dnech 28. – 29. 4. 2016 proběhl 
ve Vídni první multiindikativní kurs 
moderní implantologie pořádaný 
mezinárodní společností Dentsply se 
zaměřením na implantační systém 
Astra Tech eV. 

Tyto kursy představují periodický a uce-
lený vzdělávací proces na vysoké odborné 
úrovni, který se již řadu let setkává s klad-
nou odezvou u specialistů různých oborů 
stomatologie. Akce jsou určené nejen pro 
lékaře teprve se seznamující s problemati-
kou, ale i pro zkušené implantology.

Semináře se účastnili zubní lékaři z Ra-
kouska, ČR, Chorvatska a Maďarska. První 
den se uskutečnila společenská část pro-
gramu, druhý den celodenní kurs rozdě-
lený na chirurgickou a protetickou sekci. 

Poprvé v historii těchto evropských kursů 
byl pozván jako hlavní přednášející chirur-
gické sekce český lékař MUDr. Pavel Kříž, 
Ph.D., který se podělil o své více než dva-
cetileté zkušenosti na poli implantologie 
ukázkou výsledků své práce s různými im-
plantačními systémy vč. Astra Tech (Dent-
sply Implants). Prezentaci provázelo pro-

pojení chirurgických postupů s koncepty 
Biomanagement Complex, Crown-down 
a Site-specific, které podporují stabilitu 
anatomických struktur v okolí implantátu 
a tím dlouhodobý estetický úspěch u fix-
tur Astra Tech. Jednou z hlavních myšlenek 
bylo, že pouze samotný kvalitní implanto-
logický systém k výborným výsledkům ne-
stačí a je vždy třeba dbát na znalosti mo-
derních a vědecky podložených implanto-
logických postupů, precizní diagnostiku, 
analýzu případu, správné plánování vý-
konu a přesné dodržování pravidel jak bě-
hem chirurgické, tak i protetické fáze. Dr. 
P. Kříž seznámil také s pokročilými tech-
nikami zahrnujícími řešení nedostatečné 
kvality a kvantity kosti a měkkých tkání 
vč. kombinovaných augmentačních tech-
nik. Kladně přijaty byly informace o mi-
niinvazivních metodách obsahujících po-
stupy šetřící měkké tkáně, kde autor kla-
de důraz na plánování incize, přes rozsah 
odklopení laloku, až po možnosti snižová-
ní traumatizace během inzerce implantá-
tu a augmentace tvrdých i měkkých tkání 
samotných. Všechny zmíněné postupy by-

ly doloženy vědeckými studiemi a ukázá-
ny na kazuistikách (obr. 1 – 8). Teoretické 
vědomosti si poté mohli účastníci praktic-
ky vyzkoušet na modelech čelistí. 

Jako přednášející protetické sekce vy-
stoupil DMD Bálint Molnár, Ph.D., z Ma-
ďarska, který působí od r. 2004 na univerzi-
tě Semmelweis v Budapešti. Účastníky se-
známil s teoretickými základy a možnost-
mi protetického ošetření na implantátech. 
Kladl důraz na plánování a samotné pro-
vedení s ohledem na jednoduchost, přes-
nost, dlouhodobou stabilitu a estetiku ošet-
ření. Teorii podpořil klinickými případy, na 
nichž vysvětlil návrhy a postupy protetic-
kého ošetření od provizorního řešení, přes 
základní definitivní ošetření, až po složité 
komplexní případy řešené interdisciplinár-
ní spoluprací. I zde byla možnost si praktic-
ky vyzkoušet protetické postupy a kompo-
nenty na modelech. 

Další z řady multiindikativních kursů se 
uskuteční letos na podzim opět ve Vídni.

MUDr. Ladislav Junek
Jičín

Obr. 1: Loco 11 – před ošetřením, 
stav po úrazu v dětství.

Obr. 8: Stav po 9 letech.

Obr. 2: Atraumatická extrakce 
extrakčním kladkostrojem.

Obr. 3: Prezervace 
alveolu (augmentace 
měkkých tkání).

Obr. 6: Řízená kostní 
regenerace během 
implantace.

Obr. 5: Implantace do  
částečně zrekonstruovaného 
alveolu prezervací.

Obr. 4: Stav alveolu po 
4 měsících od prezervace.

Obr. 7: Výsledek jednodobé 
implantace s augmentací 
po 6 měsících.

VýZVA PRO LeKTORy WeBINářů ČSK
Mnozí z členů ČSK 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. 

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. 
Kontakt: ČSK, Mgr. Zina Sladkovská, e-mail: sladkovska@dent.cz, tel.: +420 234 709 631, +420 604 607 495
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Vážně. Jde to
i bez bolesti.

telefon: 955 960 401 a 402
e-mail: kcsp@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Výhodné produkty a služby pro zubní lékaře
Pro bližší informace nás kontaktujte.

01895_UCB_Zubari_Inz_Ceska_lekarska_komora_A5H_210x148_V02.indd   1 01.08.16   14:37

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská 
fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň,
Stomatologická klinika

PŘIJME LÉKAŘKY/LÉKAŘE
se zájmem o práci na odděleních: 
stomatochirurgie, protetika, 
parodontologie, konzervační stomatologie.
Vhodné jak pro absolventy se zájmem 
o klinickou práci a další prohloubení 
vzdělání v oboru, tak pro zkušené lékaře, 
kteří chtějí předat své praktické zkušenosti. 
Bližší informace podáme nejlépe při osobní 
schůzce po předchozí domluvě.

Kontakt: sekretariát Stomatologické kliniky 
LF UK a FN Plzeň, tel.: 377 104 701
e-mail: zicha@fnplzen.cz, hrusak@fnplzen.cz

PROSTORY 120 m2 
PRO ORDINACI K PRONÁJMU
PRAHA 3, ŽIŽKOV

SVJ pronajme nebytové prostory 120 m2 
v přízemí, provozované jako zdravotnické 
zařízení a připravené na kolaudaci, v ulici 
Husinecká č. p. 4 (tram. zastávka 100 m, 
do centra 10 min.). Půdorys a fotogra� e 
na vyžádání e-mailem , elektronický 
zabezp. systém, bezpečnostní sklo CONEX. 
Nájemné 36 500 Kč/měs. + poplatky. 

Prostory k dispozici od 1. 9. 2016. 
Prohlídky prosím na tel.: 603 402 518 
nebo 603 413 572

Inovace & technologie

Švýcarská preciznost 
v každém kroku

Zveme Vás na Pragodent 2016
stánek č. 30

Zveme Vás na Pragodent 2016

bienair.cz
DERMKO, s.r.o. / nám. 14. října 2, Praha 5 / +420 603 200 400 / info@bienair.cz

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

www.trhordinaci.cz

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

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

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

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:
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eLeKTRONICKá DATA SLOUŽí 
ZUBNíM LéKAřůM A ŠeTří ČAS
MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D., je 
majitelem stomatologické ordinace 
v ulici einsteinova v Olomouci. 
Je to zubní lékař se zájmem 
o mikroskopickou endodoncii, 
pedagog LF UP v Olomouci, autor 
a spoluautor odborných publikací 
a přednášek, tvůrce pilotního 
e-learningového kursu. Poskytl 
nám rozhovor o radosti z práce, 
o zkušenostech s převzetím 
zavedené stomatologické ordinace 
a eHealth v ČR. 

Jaká byla Vaše cesta ke stomatologii? 
Máme v rodině inženýry, psychology, 

lékaře – a já se rozhodl pro práci s lidmi 
ve zdravotnictví. Odmalička mě zajíma-
ly technické vychytávky a spojení tech-
niky a zdravotnictví mi přišlo přirozené. 
Navíc v době, kdy jsem se měl rozhodo-
vat, kam by měly moje kroky dále smě-
řovat, jsem se dostal k testům, které měly 
napomoct v rozhodování. Ve výsledcích 
jsem si našel technický a zdravotnický 
obor. Tak jsem se rozhodl pro zubařinu. 
Najdeme v ní strojírenství, zednictví, re-
staurátorství a zároveň pomoc lidem.

Vystudoval jste Lékařskou fakultu na 
Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Co Vás na školu přivedlo? 

Na Slovensku jsem absolvoval střed-
ní školu jako zdravotnický laborant, kde 
byla dále možnost se věnovat nástavbo-
vému studiu oboru zubní technik. Ov-
šem rozhodl jsem se jít za studiem do 
České republiky. A protože se mi v Olo-
mouci zalíbilo, zůstal jsem.

Práce člověka musí bavit. Jaká je Vaše 
motivace a co Vás na práci stomatologa 
se zaměřením na mikroskopickou 
endodoncii nejvíce baví?

Líbí se mi, že je za mou prací vidět 
okamžitý výsledek. Samozřejmě mě ba-
ví i to propojení techniky a zdravotnic-
tví. Snažím se také neustále sledovat 
trendy v oboru a zdokonalovat a po-
souvat svoji práci dál. Nedoporučím 
svým pacientům úkony, o kterých vím, 
že jsou dávno technologicky překonané 
a mnohdy velmi nevhodné, přesto stále 
placené zdravotní pojišťovnou.

Jste autorem pilotního e-learningového 
kursu. Jak vnímáte roli e-learningu 
v dnešní době? 

Jako pedagog jsem hledal účinný ná-
stroj pro praktickou výuku a potřebo-
val jsem doplnit teorii praxí. K tomu 
jsou e-learningové kursy všeobecně vý-
borné. Tam, kde je potřebné všeobec-
né vnímání, je text někdy nedostačují-
cí. Je mnohem lepší promítnout obrá-
zek, fotografii, ideálně video, které stu-
dentům a lékařům jasně ukáže, jak po-
stupovat. Kursy jsou volně přístupné na 
www. kzl. upol.cz. Už teď mám v hlavě 
spoustu dalších nápadů, jak kursy roz-
šiřovat – náš obor je velmi dynamický 
a neustále se vyvíjí. E-learning by neměl 
nikdy nahradit klasické vyučování. Hle-
dáme pouze doplněk výuky k neustálé-
mu rozvoji.

Relativně nedávno jste spolu s MDDr. 
Alžbetou Tučkovou otevřeli svoji vlastní 
ordinaci. Jak organizujete administrativní 
agendu ordinace, karty pacientů, 
vykazování dávek na ZP a další?

Vše, co se dá, vedeme elektronicky. 
Pro mě je papír v ordinaci ztrátou ča-
su. Tedy karty pacientů, vyúčtování na 
ZP, komunikaci s pacienty a mnohé dal-
ší děláme přes PC. První data jsme zís-
kali od předchozí majitelky a papírovou 
kartotéku používáme spíše k nahlédnutí 
a pro potřeby archivace.

Používáte také software bývalé 
majitelky, nebo jste zvolil vlastní? 

Software jsme chtěli vlastní, proto 
jsme do ordinace pořídili DENTIST+. 
Samotný převod byl velmi jednoduchý, 
v podstatě lze říci, že jsem podepsal 
dva dokumenty a bylo hotovo. Vždy sa-
mozřejmě ale záleží na kvalitě převá-
děných dat. Pokud jsou původní zdro-
je nedostatečné, nebo špatně evidova-
né, může být proces mnohem kompli-
kovanější.

Někteří mohou namítat, že papír je 
bezpečnější z důvodu ztráty dat. Toto 
jistě není Váš případ. 

Nemám obavu, že bych o data přišel. 
Mám zajištěnou on-line synchroniza-
ci s místním externím diskem, který mi 
každý den pošle zálohu mimo ordina-
ci, kdyby náhodou došlo k nějaké živel-
ní pohromě nebo požáru. Je to jedno-
duché a zároveň vyhovující řešení. Jak 
jsem již řekl, papír je pro mě v ordina-
ci ztrátou času. Aktuálně ještě uvažu-
ji o zavedení B2B kontroly příslušnosti 
pacientů ke zdravotní pojišťovně.  

Jaký máte názor na e-Health 
v České republice?

Myšlenka e-Health mi přijde výbor-
ná. Nepotřebuji znát každé paciento-
vo nachlazení, ale při ošetřování po-
třebuji najisto vědět, jestli nemá pře-
depsané například léky, které by mohly 
ovlivnit zubní ošetření. Pacient ze stra-
chu z ošetření může zapomenout a do 
anamnestického dotazníku neuvést dů-
ležitou informaci. Jsme přece i chirur-
gickým oborem a jedná se někdy také 
o invazivní ošetření. Ve výčtu onemoc-
nění jsou pro nás potřebné všeobecné 
informace, jež by měly být přístupné 
pro lékaře, kteří pacienta mají ve své 
péči, a následně by měly být aktuali-
zovány. Beru na vědomí, že tyto infor-
mace můžou být poskytnuté pouze lé-
kařům nebo vyčleněnému personálu 
nemocnic lůžkových oddělení, a nará-
žíme tady záhy na ochranu osobních 
dat pacientů. Ty se nemůžou dostat do 
rukou nepovolaným. Toto je ale věc IT 
odborníků. Lékaři jsou přece jenom 
uživatelé. 

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D., specialista 
na mikroskopickou endodoncii.

www.dentist.cz, dentist@cgm.cz, 246 007 820

Moji pacienti už nezmeškají 
objednaný termín!

Starám se o ně já a DENTIST+.
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Výstaviště Praha - Holešovice
6. - 8. 10. 2016
www.pragodent.eu

24. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

POZNAMENEJT
E 

SI D
O SVÉHO DIÁŘE

6. - 
8. 1

0. 2
016!

• 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

Hlavní odborný partner:
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Zveřejňujeme aktuální adresář stomatologických klinik jednotlivých lékařských fakult a fakultních nemocnic v ČR. Kancelář ČSK jej 
zpracovala k 1. 8. 2016 na základě veřejně dostupných informací uvedených zejména na webových stránkách.

informace

ADReSář STOMATOLOGICKýCH KLINIK

STOMATOLOGICKá KLINIKA 1. LF UK A VFN PRAHA
pracoviště: 
U Nemocnice 2 (pavilon A10-A11), 128 08  Praha 2
Karlovo náměstí 32 (budova A, 5. patro), 121 11  Praha 2
Kateřinská 32, 128 08  Praha 2
www.stomatologie.lf1.cuni.cz, www.vfn.cz 
Sekretariát: 
tel.: 224 963 191  
e-mail: blanka.knakalova@vfn.cz (Blanka Knákalová)
Přednosta: doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FeBOMFS 
tel.: 224 963 191, e-mail: rene.foltan@vfn.cz
Primářka (MF chirurgie): MUDr. Gabriela Pavlíková 
tel.: 224 963 009, e-mail: gabriela.pavlikova@vfn.cz
Primářka (ambulance): MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D. 
tel.: 224 966 829, e-mail: jana.krnoulova@vfn.cz

STOMATOLOGICKá KLINIKA DěTí A DOSPěLýCH  
2. LF UK A FN MOTOL
V Úvalu 84, 150 06  Praha 5-Motol; www.lf2.cuni.cz
Sekretariát:
tel.: 224 433 101 
e-mail: stomatologie@lfmotol.cuni.cz 
e-mail: petra.korotvickova@fnmotol.cz (Petra Korotvičková)
Přednostka: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA 
tel.: 224 433 100  
e-mail: tatjana.dostalova@lfmotol.cuni.cz
Primář: MUDr. Milan Hubáček 
tel.: 224 433 152 
e-mail: milan.hubacek@fnmotol.cz

STOMATOLOGICKá KLINIKA  
3. LF A FN KRáLOVSKé VINOHRADy
Šrobárova 50 (pavilon N), 100 34  Praha 10; www.lf3.cuni.cz 
Sekretariát:
tel.: 267 163 277 
e-mail: stomsec@fnkv.cz 
e-mail: jitka.cioffi@fnkv.cz (Jitka Cioffi)
Přednostka: doc. MUDr. eva Gojišová 
tel.: 267 163 284, e-mail: gojisova@fnkv.cz
Primář: MUDr. Pavel Hájek 
tel.: 267 163 288, e-mail: phajek@fnkv.cz

STOMATOLOGICKá KLINIKA LF UK A FN PLZeŇ
Alej svobody 80, 304 60  Plzeň; www.lfp.cuni.cz
Sekretariát:
tel.: 377 104 701 
e-mail: grosslova@fnplzen.cz (Vladimíra Grosslová) 
e-mail:  dundova@fnplzen.cz (Jitka Dundová)
Přednosta: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. 
tel.: 377 104 700, e-mail: zicha@fnplzen.cz
Primář: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. 
tel.: 377 104 702, e-mail: hrusak@fnplzen.cz

STOMATOLOGICKá KLINIKA LF UK A FN HRADeC KRáLOVé
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové; www.fnhk.cz
Sekretariát:  
tel.: 495 832 102 
e-mail: bazantoval@lfhk.cuni.cz (Lenka Bažantová)
Přednosta: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. 
tel.: 495 832 562  
e-mail: radovan.slezak@fnhk.cz, slezak@lfhk.cuni.cz
Primář: MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. 
tel.: 495 832 142 
e-mail: jakub.suchanek@fnhk.cz, suchanekj@lfhk.cuni.cz

STOMATOLOGICKá KLINIKA  
LF MU A FN U SV. ANNy V BRNě
Pekařská 664/53 (budova S2), 656 91  Brno; www.fnusa.cz
Sekretariát:
tel.: 543 183 407
e-mail: sekr.stk@fnusa.cz, ludmila.markova@fnusa.cz (Ludmila 
Marková)
Přednostka: 
prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
tel.: 543 183 406 
e-mail: lydie.izakovicova-holla@fnusa.cz, holla@med.muni.cz
Primář: MUDr. Lubomír Freyburg, CSc. 
tel.: 543 183 408, e-mail: lubomir.freyburg@fnusa.cz 

KLINIKA ÚSTNí, ČeLISTNí A OBLIČeJOVé CHIRURGIe  
LF MU A FN BRNO
Jihlavská 340/20, 625 00  Brno-Bohunice; www.fnbrno.cz
Sekretariát: 
tel.: 532 232 484, e-mail: kucoch@fnbrno.cz
e-mail: knotkova.emilie@fnbrno.cz (Emilie Knotková)
Přednosta: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. 
tel.: 532 232 494, e-mail: bulik.oliver@fnbrno.cz
Primář: MUDr. Petr Pokorný 
tel.: 532 232 297, e-mail: pokorny.petr@fnbrno.cz

KLINIKA ZUBNíHO LéKAřSTVí LF UP A FN OLOMOUC
Palackého 12, 772 00  Olomouc; www.kzl.upol.cz
Sekretariát:
e-mail: zubni@fnol.cz
tel.: 585 859 232
e-mail: hana.svobodova@upol.cz (Hana Svobodová)
tel.: 585 859 246
e-mail: zuzana.krizkova@fnol.cz (Zuzana Křížková)
Přednosta: doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. 
tel.: 585 859 229, e-mail: spidlenm@tunw.upol.cz
Primářka: MUDr. Věra Konečná 
tel.: 585 859 220

KLINIKA ÚSTNí, ČeLISTNí A OBLIČeJOVé CHIRURGIe  
LF UP A FN OLOMOUC
I. P. Pavlova 6, 779 00  Olomouc; www.fnol.cz
Sekretariát:
tel.: 588 444 552, e-mail: ucoch@fnol.cz
e-mail: dasa.lysakova@fnol.cz (Dáša Lysáková)
Přednosta: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. 
tel.: 588 444 551 
e-mail: peter.tvrdy@fnol.cz
Primář: MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D. 
tel.: 588 444 569, e-mail: vitezslav.zboril@fnol.cz

KLINIKA ÚSTNí, ČeLISTNí A OBLIČeJOVé CHIRURGIe 
FN OSTRAVA A LF OU
17. listopadu 1790, 708  52 Ostrava-Poruba; www.fno.cz
Sekretariát:
tel.: 597 375 909 
e-mail: irena.starostkova@fno.cz (Irena Starostková)
Přednosta: MUDr. Jiří Stránský, Ph.D.
tel.: 597 375 901
e-mail: jiri.stransky@fno.cz
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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

Během prázdnin jsem zaměstnal 
nezletilou osobu po ukončení 
povinné školní docházky. Neudělal 
jsem chybu?

Tento problém řeší občanský zákoník 
v § 34 a 35. Podle něj je zakázána zá-
vislá práce osobám mladším 15 let ne-
bo osobám, které neukončily povinnou 
školní docházku. Pracovní smlouva se 
může uzavřít až po dosažení 15 let vě-
ku a ukončení povinné školní docház-
ky. Pokud dovrší uchazeč o zaměstná-
ní 15 let během prázdnin, je možné 
smlouvu uzavřít až v den 15. naroze-
nin.

Existuje nějaký právní předpis, který 
ukládá zubním lékařům povinnost 
sloužit pohotovost? A pokud ano, 
je porušení této povinnosti nějak 
sankcionováno? 

Podle § 45 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování, 
ve znění pozdějších předpisů, je posky-
tovatel zdravotních služeb v oboru zub-
ní lékařství povinen podílet se na žá-
dost kraje, jehož krajský úřad mu udělil 
oprávnění, na pohotovostní službě zub-
ních lékařů. 

Poskytovatel zdravotních služeb v obo- 
ru zubní lékařství může od krajského 
úřadu za porušení této povinnosti do-
stat pokutu až 100 000 Kč. Člen Komo-
ry může být za porušení této povinnosti 
postižen disciplinárně.
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připravujeme

fotoúsměv

Zlomený skelet a můstek opravíme 
technickým laserem v rámci kódů VZP

I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také 
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté korunky. 
Opravy skeletů 82341 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 Kč.
ZNZ DENT, s. r. o., Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice

tel.: 283 981 302, 603 491 090, znzdent@post.cz
ukázky na www.znzdent.cz

KOMUNIKACe S NeSLyŠíCíM PACIeNTeM 

Roztomilý a po všech stránkách „sto-
matologický“ fotoúlovek, jak za chvi-
ličku pochopíte z průvodního textu ke 
snímku, nám do redakce LKS zaslala 
MUDr. Marie Ponížilová z Vyškova:

„Sestřička z naší zubní ordinace Da-
niela Zouharová má doma menší hos-
podářství a nedávno se jim narodil bý-

ček Bořek se stylovým znamením na če-
le – s dokonalou stoličkou!“ 

LKS přeje Bořkovi, ať se mu dobře da-
ří a jeho ojedinělé znamení je mu hr-
dou okrasou.

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

Praktické sdělení Jak komunikovat 
s pacientem s postižením sluchu v zub-
ní ordinaci připravil pro LKS kolektiv 
autorů Jana Smažíková, Miroslava Ko-
línová, David Jorda. Na základě výsled-
ků dotazníkového šetření byla zjištěna 
nedostatečná informovanost zdravotní-
ků o komunikaci s neslyšícím pacien-
tem. Potvrzena byla také nízká informo-
vanost neslyšících o zubní hygieně. Člá-
nek přináší konkrétní doporučení a ra-
dy, jak se v ordinaci s touto situací vy-
pořádat, a ve fotodokumentaci účelnou 
názornou pomůcku – jednotlivé znaky 
prstové abecedy. Přednášku na dané té-
ma nabízejí také PDD 2016 v sekci pro 
dentální hygienistky.

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

Nabízím

pronájem 
zdravotnického 

zařízení s bytem 3+1 
v Pelhřimově

Tři ordinace s čekárnou vhodné 
pro zubního lékaře, praktického 

lékaře nebo masáže a rehabilitace.

Volné ihned! 

více informací na 
tel.: 725 536 232 – Václav Hunal 
e-mail: vaclavhunal@seznam.cz
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fotoalbum

Letos v září slaví ČSK 25. výročí svého založení – a s ní i komorový 
časopis. Ten je ovšem ve skutečnosti o trošku starší, neboť první 
číslo Bulletinu Lékařské komory stomatologů, předchůdce dnešního 
LKS – Časopisu České stomatologické komory, vyšlo již v květnu 1990. 
Tak jak se postupně rozvíjela Komora, tak se také měnila tvář i obsah 
časopisu. Připomeňme si ty nejdůležitější mezníky.

PěTADVACeT KOMOROVýCH LeT

V lednu 1992 vyšlo první číslo časopisu pod názvem, který používáme dodnes (vlevo). Od května 1992 se redakce LKS profesionalizovala 
a šéfredaktorem měsíčníku se stal PhDr. Ladislav Šolc. Typickou celkovou tvář dal časopisu od ledna 1993 grafik Ondřej Grygar (uprostřed: 
grafika titulní strany z období 1993 – 1996). K výrazné změně titulu došlo v r. 1997 (vpravo). Motiv historických stomatologických exponátů 
zdobí titulní stranu dodnes a dává jasnou zprávu o tom, kterou profesi časopis reprezentuje. Průběžně se samozřejmě měnila i struktura 
a obsah „elkáesky“ ruku v ruce s aktuálními potřebami Komory a jejích členů. Z původně černobílého bulletinu je dnes kvalitní celobarevný 
měsíčník. Od r. 2009 je vládní Radou pro výzkum a vývoj uznán odborným recenzovaným časopisem – a tímto statusem se můžou v ČR 
pochlubit pouze tři časopisy z oboru zubního lékařství! 

Časopis LKS vždy doplňovaly různé 
periodické i příležitostné přílohy či 
suplementy, které účelně rozšiřují 
informační servis pro členy Komory. 
Zajímavým edičním počinem byl 
v letech 1994 – 1997 Magazín Úsměv, 
který byl určen do čekáren pro pacienty 
zubních lékařů (vlevo). Od října 2008 
do května 2011 vycházel suplement 
Dentální tým (vpravo) koncipovaný 
– jak vystihuje jeho název – jako 
informační spojnice mezi zubními 
lékaři, zubními techniky, sestrami 
a dentálními hygienistkami. 

Zakladatelem Bulletinu LKS a dále redaktorem časopisu LKS byl až do dubna 1992 MUDr. 
Miroslav Paichl (†2012). V květnu 1991 byla v Bulletinu zveřejněna historicky zásadní 
zpráva podepsaná tehdejším prezidentem Lékařské komory stomatologů MUDr. Jiřím 

Pekárkem o tom, že 8. 5. 1991 schválila ČNR zákon o ČLK, ČSK a ČLnK.



Odborníky
nejdoporučovanější
značka elektrických

kartáčků v ČR.

Výzkum mezi 200 zubaři
a dentálními hygienistkami.

VÍCE NA
WWW.PHILIPS.CZ

999 Kč
pův. 1600 Kč

999 Kč
pův. 1600 Kč

Sonický
zubní kartáček
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Partner č. 1 v zubní implantologii

DENTIS V ČÍSLECH!

97 %
úspěšnost
ve všech

indikacích

přes

10 000
položek
skladem

11
 let na ČR
a sR tRhu

cena
chiRuRgické
sady již od

36 300 KČ
vČ. dph

přes

300
aktivních
uživatelů

(ČR&sR)

používáno v

70
zemích světa

4 000 000 
pRodaných
implantátů

25 %
pRůměRný
meziRoČní

Růst

20
implantátů

zdaRma
k chiRuRgické

sadě

cena za
implantát

již od 
1 900 KČ

vČ.dph

15 %
z příjmů dáváme
zpět do výzkumu

a vývoje
doživotní 
záRuka na 
implantáty

pRůměR
nejužší
fixtuRy

2 mm

pRůměR
nejšiRší
fixtuRy

8 mm

doRuČení
po pRaze do

30 mINuT

doRuČení
po ČR do

24 HoDIN

doRuČení
po sR do

48 HoDIN

zákaznický 
seRvis

24/7/365

JSmE ŘEŠENÍ! JSmE DENTIS!


