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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
11. 11. 2016

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech 
a zprávy o činnosti orgánů ČSK. 
Část zasedání byla věnována 
materiálům pro 66. jednání 
sněmu ČSK.
Podrobné informace určené výhradně 
členům ČSK jsou zveřejněny na 
www.dent.cz (Pro členy/Jednání 
představenstva).
Na základě listopadového zasedání 
jsme ve spolupráci s viceprezidentem 
ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., 
zpracovali následující důležité 
a aktuální informace: 

●● Legislativa a jednání ČSK. 
 ● Amalgám. Dne 17. 10. kontaktoval 

dr. P. Chrz Mgr. Vytopilovou, Ph.D., 
z Odboru environmentálních 
rizik a ekologických škod MŽP 
k problematice amalgámu.

 ● SÚJB. Dr. P. Chrz obdržel 17. 10. 
od Mgr. Papírníka z Oddělení evidencí 
a hodnocení ozáření SÚJB odpovědi 
na dotazy k postavení různých 
zubních rentgenových zařízení v nové 
legislativě SÚJB. Návrh novely je zatím 
v připomínkovém řízení.

 ● Koalice soukromých lékařů. Dne 
26. 10. jednala KSL o úhradách 
praktickým lékařům a o uvažovaném 
rozšíření jejich kompetencí.

 ● Dne 26. 10. se konala schůzka dr. 
P. Chrze a dr. R. Houby s prezidentem 
ADH ČR M. Kalitou, DiS., k náplni 
práce dentální hygienistky. 

 ● Dne 25. 10. se ředitelka Kanceláře 
ČSK Bc. S. Ďuríková zúčastnila 

ÚHRADOVá VYHLáŠKA NA ROK 2017
Dne 31. 10. 2016 byla ve Sbírce zákonů (částka 137) zveřejněna vyhláška 
č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2017.

Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství 
a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce (najdete 
na www.dent.cz/Aktuality).

Zubohrad v dohodovacím řízení prosazoval podporu prevence a úhrady jsou 
navýšeny u kódů 00900 (458 Kč), 00901 (450 Kč) a 00946 (376 Kč).

ÚHRADOVÉ DODATKY: Na www.dent.cz/Aktuality je zveřejněn text úhradového 
dodatku na rok 2017, který rozesílá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Znění 
dodatku bylo Zubohradem se zdravotní pojišťovnou bez výhrad projednáno.

Průběžně budeme na webu zveřejňovat úhradové dodatky dalších zdravotních 
pojišťoven.

NOVý ATOMOVý 
ZáKON
Dne 1. 1. 2017 vstoupí v platnost 
nový atomový zákon (zákon 
č. 263/2016 Sb.). Nový zákon 
nahradí v současné době platný 
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření.
Informace o novém atomovém 
zákonu je zveřejněna na 
www. dent. cz (Pro členy/Životní 
situace/Co přinese nový atomový 
zákon?) 

workshopu „Hodnocení dostupnosti 
zdravotní péče v Česku“.

 ● Dne 7. 11. jednali dr. P. Chrz 
a dr. R. Houba s Ing. Šantrůčkem 
o zpracovaném materiálu ke 
klasifikaci a zatřídění zdravotnických 
prostředků používaných v zubní 
praxi (kategorizace jednotlivých 
komponentů). 

 ● Dr. P. Chrz obdržel pozvánku od 
prezidenta republiky a I. Zemanové na 
recepci u příležitosti státního svátku ČR 
dne 28. 10., recepce se nezúčastnil.

 ● Dne 1. 11. se Mgr. J. Slavík za ČSK 
zúčastnil semináře „Jak snadno a rychle 
zavést interní systém hodnocení kvality 
a bezpečí zdravotních služeb“.

 ● Dne 4. 11. se dr. P. Chrz zúčastnil 
zahájení 7. ročníku konference 2016 
„Víme, jak na zubní kaz“.

 ● Dne 10. 11. se dr. P. Chrz 
a Mgr. J. Slavík zúčastnili 5. ročníku 
konference Pražského právnického 
podzimu „Aktuální právní otázky 
českého zdravotnictví“. 
●● Plnění rozpočtu ČSK za 1 – 9/2016. 

Ředitelka Kanceláře ČSK Bc. 
S. Ďuríková informovala o plnění 
rozpočtu ČSK za první tři čtvrtletí 
letošního roku. Příjmy jsou plněny na 
93 %, výdaje jsou čerpány na 68 %.
●● Sněmy OSK. Na oblastech se konají 

podzimní sněmy OSK. Jednotliví 
členové představenstva ČSK informovali 
o průběhu sněmů, kterých se dosud 
zúčastnili.  
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti 

revizní komise informovala dr. M. Kraus 
Kozumplíková, o činnosti čestné rady 
dr. L. Liberda.

●● Zahraniční činnost. Doc. J. Zemen 
připravil přehled za uplynulé období, 
zpracováno bylo celkem 19 zpráv. 
●● Vzdělávání. 
 ● Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se Osvědčení 
odbornosti, registrace akcí a žádosti 
o příspěvek z Účtu klinik. 

 ● V souvislosti s novým řádem 
celoživotního vzdělávání (ŘCV) se 
představenstvo zabývalo obsahem 
některých dalších prováděcích 
předpisů k ŘCV. 

 ● Ředitelka Kanceláře ČSK Bc. 
S. Ďuríková předložila koncepci 
a kompetence VS ČSK, představenstvo 
bude materiál připomínkovat a znovu 
ho projedná na lednovém zasedání.

 ● Představenstvo schválilo jmenování 
MUDr. Jaroslava Myšáka, MUDr. 
Evy Valentové, MUDr. Renáty 
Doubravské a MUDr. Jiřího Ševčíka 
členy zkušebních komisí pro profesní 
zkoušky ČSK.
●● Studentský kongres. Dr. P. Chrz 

poskytl, obdobně jako v minulých 
letech, záštitu prezidenta ČSK nad 
International Dental Student Congress 
(IDSC 2017), který Sdružení studentů 
stomatologie ČR pořádá ve dnech 
8. – 12. 3. 2017. 
●● Pečeť ČSK. Představenstvo vyhovělo 

žádostem a prodlužuje licenci na 
užívání pečeti České stomatologické 
komory: 1. společnosti dm drogerie 
markt, s. r. o., Česká republika, na 
projekt „Veselé zoubky“; 2. společnosti 
Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., 
na produkt Ústní voda ORALFLUX 
Original 90 ml, 500 ml.
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NOVý weB ČSK BYL SPUŠTěN z revizní komise ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 11. 11. 2016

Pravidelné jednání revizní komise ČSK 
se konalo v Plzni, před zasedáním 
sněmu ČSK.

Kontrolovali jsme plnění rozpočtu cen-
tra ČSK za měsíce 1–10/2016. Zhodnoti-
li jsme i činnost oblastí – zasílání zápisů 
z jednání představenstev OSK, RK OSK 
i ČR OSK. Bohužel se opět při projedná-
vání stížností velmi protahují a tím i ne-
dodržují správní termíny. Z několika ob-
lastí opět za celý rok nepřišel ani jeden 
zápis z jednání představenstva OSK – kon-
krétně jde o OSK Beroun, Jindřichův Hra-
dec, Nový Jičín, Písek, Praha 2, Prostějov. 
Chceme se domnívat, že jde pouze o ad-
ministrativní a komunikační chybu.

Věnovali jsme se také přípravě zprávy 
pro sněm a odpoledne jednali s právním 
poradcem Mgr. J. Slavíkem o problémech 
naprosto nekomunikujících oblastí – Zlín 
a Praha 1. Tyto oblasti činí velké problémy 
i v jednání navenek – např. s MZ ČR nebo 
s krajskými úřady, případně s Policií ČR. 

Někteří členové RK se zúčastnili jedná-
ní představenstva ČSK. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● On-line odborná diskuse, webinář 
(5. 1.) Informace o přesném termínu, 
o lektorovi, tématu přednášky a jak se 
do diskuse zapojit budou rozeslány 
e-mailem a zveřejněny na www.dent.cz 
(Aktuality)
●● Zasedání revizní komise ČSK (13. 1.)
●● Zasedání představenstva ČSK 

(13. – 14. 1.)
●● Setkání předsedů OSK 

se členy představenstva ČSK  
(27. 1. Praha; 24. 2. Olomouc)

Informace z prosincového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 1/2017.

HARMONOGRAM 
JeDNáNí A VYBRANýCH 
AKCí ČSK V ROCe 2017
naleznete na www.dent.cz (Pro členy)

V neděli 13. 11. 2016 byly 
zpřístupněny nové webové stránky 
České stomatologické komory. 
S novým, moderním vzhledem 
a řadou funkcí, které staré stránky 
postrádaly. 

Část určená členům Komory je oddě-
lena od části pro veřejnost, která nyní 
již nemá přístup k informacím určeným 
pouze pro zubní lékaře.

Stránky určené členům ČSK jsou 
chráněny identifikačním kódem člena 
a k němu vygenerovaným heslem. Hes-
lo je možné po prvním přihlášení změ-

nit. Při dalším otevření stránek již není 
nutné se přihlašovat. 
S dotazy k obsahu nových 
webových stránek se můžete 
obracet na Kancelář ČSK, Mgr. Zinu 
Sladkovskou, tel.: 234 709 631, 
mobil: 604 607 495, e-mail: 
sladkovska@dent.cz.

Všechny vaše dotazy k novému webu 
evidujeme a využijeme je při zpracová-
ní podrobnějších informací, které pro 
vás připravujeme. 

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

Seznam zubních lékařů na novém webu umožňuje snadné vyhledávání podle různých 
kritérií. Návštěvníkovi webu se také na mapě rovnou zobrazí ordinace zubních lékařů 
v jeho nejbližším okolí. 

DO KONCe PROSINCe POSLeDNí MOŽNOST
K PRODLOUŽeNí TeRMíNU PRO DOKONČeNí ZáKLADNí ODBORNÉ 
PříPRAVY PODLe STáVAJíCíCH PřeDPISŮ

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. 

Upozorňujeme, že do 31. 12. 2016 je poslední možnost zajistit si 
prodloužení termínu pro dokončení základní odborné přípravy podle 
stávajících předpisů. 

Toto upozornění se týká těch členů Komory, kteří byli zařazeni do základní 
odborné přípravy pro získání prvního osvědčení PZL před rokem 2013 
a tuto přípravu dosud nedokončili. Pokud mají zájem v základní odborné 
přípravě pokračovat, musí to oznámit Kanceláři ČSK do 31. prosince 2016.

Podrobné informace o potřebném postupu byly opakovaně zveřejněny v LKS, 
naposledy v listopadovém LKS č. 11/2016 (str. 231). Najdete je také na 
www. dent.cz (Vzdělávání/Informace/Základní a rozšířená odborná příprava 
a její dokončení podle stávajících předpisů).

Získání Osvědčení odbornosti je dobrovolné a není podmínkou pro 
samostatný výkon povolání zubního lékaře.

Kompletní znění nového ŘCV je zveřejněno na www.dent.cz  
(O nás/Řády a stanoviska). 

Vzdělávací středisko ČSK
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PODěKOVáNí ReCeNZeNTŮM ČASOPISU LKS

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního 
lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na 
SeZNAM ReCeNZOVANýCH NeIMPAKTOVANýCH PeRIODIK VYDáVANýCH 
V ČeSKÉ RePUBLICe. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada 
a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských 
a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté 
k publikaci v LKS v období roku 2016. 

PříLOHA LKS 
OD NOVÉHO 
ROKU UŽ JeNOM 
NA weBU ČSK 
Vážení čtenáři, v souvislosti 
se spuštěním nových webových 
stránek ČSK nebude už nadále 
vycházet pravidelná tištěná 
Příloha LKS, která je nyní 
vkládána do každého časopisu. 
Stávající obsah Přílohy ovšem 
snadno najdete v elektronické 
podobě na komorovém webu 
(www.dent.cz).

Zrušení tištěné Přílohy LKS 
probíhá do konce r. 2016 
ve dvou etapách:

1. rubrika Vzdělávání není 
v tištěné Příloze zveřejňována 
od listopadu 2016. Kompletní 
nabídka vzdělávacích akcí 
registrovaných v komorovém 
kreditním systému je dostupná 
na www.dent.cz (Vzdělávání), 
včetně on-line registrace na 
akce, které pořádá ČSK.

2. rubrika Příležitosti vychází 
jako tištěná Příloha LKS 
naposledy nyní v prosinci, 
tj. s LKS 12/2016. Od ledna 
2017 bude tato rubrika 
s řádkovou inzercí nadále 
publikována výhradně na 
webu ČSK. Inzeráty bude 
možné tak jako dosud podávat 
prostřednictvím on-line systému 
na www.dent. cz (Časopis LKS/
Příležitosti – inzerce LKS), ale 
budou zveřejňovány operativně 
zpravidla s týdenní periodicitou. 
Informace o postupu pro 
zadávání řádkové inzerce 
aktuálně sledujte na 
www. dent. cz. 

Upozorňujeme, že tato řádková 
inzerce bude nadále sloužit 
jako bezplatný servis zejména 
zubním lékařům a jejich 
personálu. Zjevně komerční 
inzeráty budou vydavatelem 
vyřazeny. 

Česká stomatologická komora

Recenzenty odborných sdělení byli: 

ZVLáŠTNí PříLOHA: 
ReJSTříK ČLáNKŮ 
Z LKS 2016
Uvnitř tohoto prosincového 
LKS je vložena zvláštní příloha 
Rejstřík článků zveřejněných 
v časopise LKS 2016, ročník 26. 
Rovněž je zveřejněna v PDF 
na www.dent.cz (Časopis LKS). 
Podle základních tematických 
kategorií v ní najdete přehled 
hlavních statí s uvedením autora, 
čísla a strany LKS. Rejstřík slouží 
ke snadnému vyhledání článků, 
k nimž se potřebujete vrátit. 

CeNíK INZeRCe 
V LKS NA ROK 2017
je zveřejněn na www.dent. cz 
(Časopis LKS/Inzerce pro 
firmy NEBO O nás/Komerční 
partnerství). 

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2017(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)
LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis, který vydává Česká stomatologická komora jako měsíčník a distribuuje adresně zubním lékařům v České republice. Dále se časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků zubního lékařství, školám v oblasti zdravotnictví a předplatitelům dle aktuálního adresáře. Tištěný náklad cca 10 900 kusů. Kompletní vydání každého nového čísla LKS najdete ve formátu PDF na www.dent.cz (Časopis LKS).

FAKTURACE
Objednaná inzerce se platí na základě vysta-

vené faktury. Daňový doklad s dokladovým vý-
tiskem časopisu je zaslán do 14 dnů po vydání 
příslušného čísla LKS.

KONTAKT
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00  Praha 2

Inzerce
Ing. Renáta Bělíková
tel.: +420 234 709 614
fax: +420 234 709 639
mobil: +420 603 825 154
e-mail: belikova@dent.cz
www. dent.cz 

Časopis LKS/Inzerce pro firmy
O nás/Komerční partnerství/ 
Na bídkový list 2017

Reklamní prezentace
Pro inzerci ve formě souvislých textů je ur-

čena rubrika Reklamní prezentace. Je to firem-
ní či odborný text dodaný zadavatelem, který 
obsahuje informace o firmě a jejích službách 
nebo výrobcích. Reklamní prezentace je zpra-
cována redakcí v souladu s grafickou úpravou 
redakčních stránek LKS. Textové a obrazové 
podklady dodává zadavatel.

Redakce si vyhrazuje možnost předložit 
Reklamní prezentaci ke schválení redakční 
radě LKS.
● Cena za 1/1, celostranu A4: 20 000 Kč
● Cena za 1/2 A4: 10 000 Kč

Při objednávce Reklamní prezentace dosta-
ne zadavatel slevu 35 % na současně nebo 
v nejbližším čísle LKS otištěnou inzerci, maxi-
málně v rozsahu formátu objednané Reklamní 
prezentace.

Možnost Reklamní prezentace  v rámci re-
klamního balíčku za speciální výhodnou cenu. 

Plošná inzerce v LKS
Slevy
●  5 % za úhradu inzerce předem
●  10 % za 3–4 opakování inzerce na  

základě uzavřené Závazné objednávky
●  15 % za 5–6 opakování inzerce na zákla-

dě uzavřené Závazné objednávky
●  25 % za 7–8 opakování inzerce na základě 

uzavřené Závazné objednávky
●  30 % za 9 a více opakování inzerce na 

základě uzavřené Závazné objednávky
●  Slevy za platbu předem a za opakování 

lze sčítat
Podklady pro tisk

Elektronicky dodané podklady e-mailem 
nebo na CD zpracované pro finální formát 
k tisku v rozlišení 300 dpi. Inzeráty v roz-
měrech na spad dodat s přídavkem 3 mm 
na ořez, v souboru pdf, popř. tif. Inzeráty na 
spad musí být opatřeny ořezovými značkami 
tak, aby nezasahovaly do oblasti spadu.

Malé formáty inzerce (označené 1–5) mů-
že na základě zadání klienta zpracovat grafik 
LKS. Tato služba je v ceně inzerce. 

Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.
Opakování inzerce

V případě dlouhodobé objednávky je nutné 
před uzávěrkou každého čísla LKS vyrozumět 
Oddělení ekonomiky a služeb o případné 
změně podkladů inzerce do daného čísla (ji-
nak je automaticky opakován naposledy zve-
řejněný inzerát).

Vkládaná inzerce
Zásilka se vkládá přímo do časopisu či do 

fólie společně s měsíčníkem LKS.
●  Jedna strana tištěného textu ve formátu A4 

do 10 gramů hmotnosti – cena 1,80 Kč
●  Každá další strana tištěného textu – cena 

1,20 Kč (např. A4, tisk po obou stranách, 
celkem 3 Kč)

●  Katalogy nebo tiskoviny o více stranách do 
hmotnosti 50 gramů – cena zásilky bude 
vždy kalkulována individuálně podle spe-
cifiky konkrétní tiskoviny

●  Vklady plochých 3D předmětů do 1 cm 
výšky – cena zásilky bude kalkulována in-
dividuálně po zaslání vzorku do Oddělení 
ekonomiky a služeb.
Maximální počet vkládaných inzertních 

tiskovin do jednoho čísla LKS je omezen. Při 
větším zájmu rozhoduje datum přijetí objed-
návky.

Vkládání zásilky do vymezeného registru je 
po dohodě možné.

Vzorek vkládané inzerce je nutné s dosta-
tečným předstihem dodat přímo do Oddělení 
ekonomiky a služeb.

Klient dodá zásilku určenou pro vkládá-
ní do LKS přímo na následující adresu: Hel-
ma Beta, spol. s r. o., Nademlejnská 600/1, 
198 00  Praha 9. Před návozem kontaktujte, 
prosím, paní Lenku Fotulovou na telefonu 
+420 602 285 335. Zásilka musí být dodána 
na tuto adresu v týdnu, kdy je uzávěrka ná-
vozu příloh, a to nejpozději do tohoto termí-

nu (viz tabulka termínů, sloupec UZÁVĚRKA 
NÁVOZU), mezi 9.00 a 16.00 hod., opatřena 
dodacím listem a označena takto: jméno kli en-
ta; typ inzerce (např. „leták A4“); počet kusů; 
specifikace vkládání (např. „LKS č. 1/2017“).

Podmínky pro zveřejnění
ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzerci či 

vkládanou inzerci z důvodů:
●  obsahu
●  zařazení inzerce třetích stran na distribuo-

vaných materiálech
●  rozporu s platnými právními předpisy
●  rozporu se zájmy České stomatologické 

komory
●  rozporu se zájmy zubních lékařů
●  v případě, že nebude dodána v termínu a 

v technických parametrech uvedených pro 
daný typ inzerce

LKS
UZáVěRKA  

ObjEDNáVEK 
 INZERCE

UZáVěRKA PřEDáNÍ 
PODKLADů PRO 

„REKLAMNÍ PREZENTACI“

UZáVěRKA 
PřEDáNÍ HOTOVé  

INZERCE (PDF)

UZáVěRKA NáVOZU 
VKLáDANé INZERCE 

DO TISKáRNY

TERMÍN  
DISTRIbUCE  

LKS1/2017 06. 12. 2016 13. 12. 2016 19. 12. 2016 05. 01. 2017 16. 01. 20172/2017 10. 01. 2017 17. 01. 2017 24. 01. 2017 02. 02. 2017 13. 02. 20173/2017 07. 02. 2017 14. 02. 2017 21. 02. 2017 02. 03. 2017 13. 03. 20174/2017 07. 03. 2017 14. 03. 2017 21. 03. 2017 30. 03. 2017 10. 04. 20175/2017 11. 04. 2017 18. 04. 2017 25. 04. 2017 04. 05. 2017 15. 05. 20176/2017 16. 05. 2017 23. 05. 2017 30. 05. 2017 08. 06. 2017 19. 06. 20177–8/2017 13. 06. 2017 20. 06. 2017 27. 06. 2017 13. 07. 2017 24. 07. 20179/2017 08. 08. 2017 15. 08. 2017 22. 08. 2017 31. 08. 2017 11. 09. 201710/2017 12. 09. 2017 19. 09. 2017 26. 09. 2017 05. 10. 2017 16. 10. 201711/2017 10. 10. 2017 17. 10. 2017 24. 10. 2017 02. 11. 2017 13. 11. 201712/2017 07. 11. 2017 14. 11. 2017 21. 11. 2017 30. 11. 2017 11. 12. 20171/2018 05. 12. 2017 12. 12. 2017 18. 12. 2017 04. 01. 2018 leden 2018Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu. Uvedené termíny jsou rámcové a mohou se bez dalšího upozornění posouvat o týden.

Informace o dalších možnostech propagace získáte v Oddělení ekonomiky a služeb nebo na www.dent.cz

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2017

(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)

2. strana 
obálky

⓮ 40 000 Kč

1/1  210 x 297

3. strana 
obálky

⓯ 37 000 Kč

1/1  210 x 297

4. strana 
obálky

⓰ 50 000 Kč

1/1  210 x 297

Standardní formáty inzerce (šířka x výška v mm)

Speciální formáty inzerce

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: VÝHODNÉ REKLAMNÍ BALÍČKY

možnost individuální kombinace různých typů inzerce a reklamní prezentace  

za výhodnou cenu podle specifiky konkrétního klienta

➏ 8 000 Kč

⓬ 35 000 Kč

121 x 100

1/1  210 x 297
1/1  184 x 254

➋ 2 500 Kč

➑ 9 000 Kč

58 x 65

1/4  184 x 65

➌ 3 500 Kč

➒ 16 000 Kč

58 x 100

1/3  184 x 90

➊ 1 000 Kč

⓲  podmínky viz následující strana ⓳  podmínky viz následující strana

➐ 9 000 Kč

58 x 30

Reklamní prezentace
Vkládaná inzerce

1/4  90 x 125

➍ 3 000 Kč

➒ 16 000 Kč

121 x 30

1/3   58 x 254
1/3   69 x 297

121 x 65

➎ 5 000 Kč

⓫ 20 000 Kč

1/2  184 x 125
1/2  210 x 148

⓭ 55 000 Kč 

2/1  420 x 297 dvoustrana uvnitř

1. strana obálky
(vyklápěcí)

⓱ 60 000 Kč

2/1  410 x 297

Informace o dalších možnostech propagace získáte v Oddělení ekonomiky a služeb nebo na www.dent.cz

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
MUDr. Daniel Černý
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie 
Izakovičová Hollá, Ph.D.
MUDr. Ivan Justan, Ph.D.
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MUDr. Jiří Papoušek

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
MDDr. Paulina Sedláková (Švýcarsko)
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
prof. RNDr. Věra Stejskal, Ph.D. 
(Švédsko)
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.

Recenzenty testů seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Petr Barták
MUDr. Daniel Černý
MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří Škrdlant 
MUDr. Hana Tycová
MUDr. Jan Vojík
MUDr. Hana Zallmannová Čechová

V souvislosti s novým řádem 
celoživotního vzdělávání, který nabývá 
účinnosti 1. 1. 2017, se v listopadu 
v Apolence uskutečnila schůzka ke 
koordinaci spolupráce mezi Vzdělávacím 
střediskem ČSK a Regionálním 
vzdělávacím střediskem OSK Olomouc. 
Na snímku jsou (zleva) Ing. Hana 
Štěpánková z pražského VS ČSK, 
Mgr. Věra Vaculíková z olomouckého 
RVS a právní poradce Mgr. Jiří Slavík.
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* Compared to a regular toothpaste and professional clean and 24 weeks’ twice-daily brushing. Reference: 1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.

ZUBNÍ PASTA PARODONTAX® - KLINICKY PROKÁZÁNO, ŽE 
NAPOMÁHÁ REDUKOVAT ZUBNÍ PLAK, KRVÁCENÍ DÁSNÍ A ZÁNĚT1

POMOZTE SVÝM 
PACIENTŮM  
NA CESTĚ KE 
ZDRAVÝM DÁSNÍM

Doporučte pacientům zubní pastu parodontax®, 
aby si udrželi optimální stav dásní  
mezi dvěma návštěvami zubního lékaře.

účinnější při 
odstraňování plaku*1 

4X 
snížení   

krvácení dásní*1

48%

CHCSK/CHPDX/0028/16

*Ve srovnání s jinou zubní pastou po profesionálním vyčištění a s čištěním kartáčkem dvakrát denně po dobu 24 týdnů.
  Při srovnávání byla použita zubní pasta bez hydrogenuhličitanu sodného (1100 ppm F ve formě fluoridu sodného).

Reference:
1. Data on file, GSK, RH02434, January 2015.
 
parodontax® je registrovaná ochranná známka skupiny firem GSK. Zubní pasty parodontax® jsou zdravotnické prostředky.

V případě otázek kontaktujte prosím: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com
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reportáž

Prezidentem Komory na funkční období 2017 – 2021 sněm ČSK zvolil doc. MUDr. Romana 
Šmuclera, CSc. (vlevo). Do 21. září 2017 bude vykonávat funkci prezidenta- elekta ve 
spolupráci se stávajícím prezidentem MUDr. Pavlem Chrzem (vpravo).

Volby se konaly v sobotu 12. listopadu odpoledne a o vítězovi se rozhodlo až ve druhém kole. Před každým kolem voleb stvrdili členové 
sněmu podpisem svoji přítomnost a převzetí hlasovacího lístku, u podpisového stolku jsou členové volební komise MUDr. Petr Jandl ml. 
a MUDr. Pavel Havrlant (snímek vlevo). Celý volební proces zaznamenávala notářka Mgr. Julie Pokorná, které byl nápomocen právní 
poradce ČSK Mgr. Jiří Slavík (snímek vpravo). 

VOLBY PReZIDeNTA ČSK
Na 66. jednání sněmu ČSK v Plzni 
se v sobotu 12. 11. 2016 uskutečnily 
volby prezidenta ČSK na funkční 
období 2017 – 2021. Stal se jím doc. 
MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Proces volby prezidenta-elekta byl 
zahájen v sobotu dopoledne ustanove-
ním volební komise. V poledne pak její 
mluvčí MUDr. Jan Netolický seznámil 
členy sněmu s průběhem voleb dle vo-
lebního řádu ČSK a vyzval k navrhová-
ní kandidátů.

Připomeňme, že seznam členů ČSK 
navržených na zařazení na kandidátní 
listinu byl otevřen letos v květnu a do 
zahájení listopadového sněmu na něm 
bylo zapsáno pět jmen: MUDr. Faez Al 
Haboubi, MUDr. Robert Houba, Ph.D., 
MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, 
MUDr. Milan řezáč, doc. MUDr. Ro-
man Šmucler, CSc. Tak tomu také zů-
stalo i po uzavření kandidátní listiny 
v 15.25 hod. Všichni navržení vyjádřili 
souhlas s kandidaturou a prohlásili, že 
jim nejsou známy žádné překážky vo-
litelnosti. 

Každý z kandidátů dostal stejný ča-
sový prostor (10 minut) pro své vystou-
pení, a to v pořadí, které si vylosovali: 
1. dr. R. Houba, 2. dr. M. Řezáč, 3. dr. 
F. Al Haboubi, 4. dr. M. Kraus Kozum-
plíková, 5. doc. R. Šmucler. Následova-
la diskuse, v níž se členové sněmu ob-
raceli na jednotlivé kandidáty se svými 
dotazy. 

Poté bylo za přítomnosti notářky Mgr. 
Julie Pokorné zahájeno první kolo voleb. 

Přítomno bylo 88 členů sněmu s hlaso-
vacím právem. Všichni své volební líst-
ky odevzdali a všechny lístky také byly 
platné. Kandidáti získali následující po-
čet platných hlasů: 42 doc. MUDr. Ro-
man Šmucler, CSc., 26 MUDr. Robert 
Houba, Ph.D., 13 MUDr. Faez Al Ha-
boubi, 5 MUDr. Milan řezáč, 2 MUDr. 
Michaela Kraus Kozumplíková. 

Prezident by byl již v tomto prvním 
kole zvolen za předpokladu, že by 
pro něj hlasovala nadpoloviční většina 
všech členů sněmu s hlasovacím prá-

vem (tj. 48 hlasů z 94 možných). Proto-
že se tak nestalo, bylo vyhlášeno druhé 
kolo voleb, do kterého postoupili dva 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – 
tedy doc. R. Šmucler a dr. R. Houba.

V druhém kole opět hlasovalo 88 čle-
nů sněmu s hlasovacím právem a pro 
zvolení prezidentem byla třeba nadpo-
loviční většina hlasů přítomných voličů 
(tj. 45 hlasů). Kandidáti získali následují-
cí počet platných hlasů: 45 doc. MUDr. 
Roman Šmucler, CSc., 43 MUDr. Ro-
bert Houba, Ph.D.
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Nového prezidenta ČSK členové sněmu vybírali z pěti kandidátů, kterými byli (zleva) MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Michaela Kraus 
Kozumplíková, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Milan Řezáč 

Do zapečetěné volební urny vhazovali členové sněmu volební lístky s vědomím, že rozhodují o budoucnosti Komory na celé další čtyřleté 
období (snímek vlevo). Poté se volební komise odebrala z jednacího sálu ke sčítání hlasů, na prostřední fotografii jsou její členové MUDr. 
Alena Mitterová, MUDr. Pavel Havrlant a MUDr. Otakar Skála. Mluvčím volební komise byl MUDr. Jan Netolický, Ph.D., na snímku 
vpravo je s mluvčím mandátové komise MUDr. Vítem Hrubeckým (s mikrofonem).

Proti průběhu voleb byla uplatněna 
jedna námitka, a to že volby nejsou taj-
né, protože není k dispozici prostor pro 
úpravu volebních lístků. Tuto námitku 
volební komise zamítla, neboť volební 
řád ČSK neukládá instalaci prostoru pro 
úpravu volebních lístků. Tajnost hlaso-
vání řád pojímá tak, že voliči nehlasu-
jí otevřeně, mají možnost svoji volbu 
před každým utajit, nejsou však povin-
ni volební lístky upravovat v odděleném 
prostoru.

Funkce prezidenta Komory se doc. 
MUDr. Roman Šmucler, CSc., ujme na 
počátku nového funkčního období, te-
dy 21. září 2017. Do té doby bude vy-
konávat funkci prezidenta-elekta ve 
spolupráci se stávajícím prezidentem 
ČSK MUDr. Pavlem Chrzem.

Nově zvolenému prezidentovi Komo-
ry pak náležel prostor pro vystoupení na 
závěr sněmu v neděli 13. 11. 

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
poděkoval členům sněmu za jejich hla-
sy. Jak uvedl, z výsledků voleb je zřejmé, 
že sněm dal s minimálním rozdílem nej-
silnější mandát jemu a MUDr. Robertu 
Houbovi, Ph.D. Proto také dr. R. Houbu 
vyzval k vzájemné spolupráci – ke kan-
didatuře na funkci viceprezidenta ČSK 
ve volbách, které se budou konat v květ-
nu 2017. Dle slov doc. R. Šmuclera je 
třeba najít konsenzus v celé Komoře, 
mezi všemi členy, a společně se rozhod-
nout, jak v činnosti Komory postupovat 
dál a o co usilovat. Členy sněmu a jejich 
prostřednictvím všechny zubní léka-
ře požádal, aby mu zasílali své názory, 
připomínky či náměty. V nejbližší době 
by také rád postupně navštívil všechny 
OSK, aby se přímo seznámil s konkrétní 
problematikou ve všech regionech. 

Zpracovala Iva Žáková

Vítěz doc. MUDr. Roman Šmucler, 
CSc., vyjádřil uznání svému volebnímu 
soupeři MUDr. Robertu Houbovi, Ph.D., 
který získal ve druhém kole o pouhé dva 
hlasy méně, a vyzval ho ke vzájemné 
spolupráci v příštím funkčním období 
2017 – 2021.
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reportáž

Z 66. JeDNáNí SNěMU ČSK
Delegáti z jednotlivých oblastí se sešli k 66. jednání sněmu ČSK ve dnech 
12. – 13. listopadu 2016 v Plzni. Vedle volby prezidenta Komory na 
funkční období 2017 – 2021 patřilo k hlavním úkolům sněmu projednat 
a schválit rozpočet ČSK na rok 2017. Část programu byla věnována diskusi 
k protestní akci Klapačka. Významnou událostí bylo spuštění nových 
webových stránek Komory v prvních nedělních hodinách. 

KOMORA 
V UPLYNULÉM OBDOBí

Ve zprávě o činnosti shrnul prezi-
dent ČSK MUDr. Pavel Chrz hlavní udá-
losti a akce od předchozího květnové-
ho zasedání. Připomínáme, že členo-
vé ČSK jsou o podrobnostech práce 
a jednotlivých kroků Komory průběž-
ně informováni na webových stránkách 
www. dent. cz a v časopisu LKS prostřed-
nictvím zpráv z jednání představenstva, 
reportáží a dalších stavovských článků.

V oblasti provozování zdravotnické-
ho zařízení dr. P. Chrz zrekapituloval 
průběh a výsledky dohodovacího řízení 
(Dř) o úhradách zdravotní péče pro rok 
2017. Zubohrad, který zastupuje při jed-
nání zubní lékaře, vycházel z doporuče-
ní sněmu ČSK usilovat o dohodu se zdra-
votními pojišťovnami při maximální pod-
poře prevence a nepřistoupit na dohodu 
v případě návrhu na navýšení cen výplní 
ze strany zdravotních pojišťoven. V sou-
ladu s tímto doporučením sněmu bylo 
v Dř dosaženo dohody a úhrady jsou 
navýšeny u kódů 00900 (458 Kč), 00901 
(450 Kč) a 00946 (376 Kč). Dohodu po-
tvrdilo Ministerstvo zdravotnictví ČR vy-
hláškou (viz str. 254 a www. dent.cz). 

Dr. P. Chrz připomněl změnu systé-
mu VZP ČR, podle kterého jsou posky-
tovatelům zdravotních služeb účtovány 
úhrady za péči, a povinnost původce 
odpadů, aby svoji provozovnu pro úče-

založení ČSK a byly účastníky příznivě 
hodnoceny jak po odborné, tak po spo-
lečenské stránce.  

V další části svého vystoupení dr. 
P. Chrz shrnul práci Komory v oblas-
ti stavovské činnosti. Mimo jiné zre-
kapituloval důležitá jednání Komory 
na úrovni vlády a politické reprezen-
tace, s MZ ČR, s různými státními in-
stitucemi, v rámci Koalice soukromých 
lékařů apod. Uvedl přehled připravo-
vané legislativy, kterou Komora v rám-
ci připomínkového řízení bedlivě sledu-
je s ohledem na zájmy zubních lékařů 
a provoz jejich praxí. Některé z dalších 
otázek, kterým se dr. P. Chrz věnoval, 
byly posléze předmětem jednání sněmu 
(viz dále). 

Zprávu revizní komise ČSK za uply-
nulé období přednesla předsedkyně 
RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Ko-
zumplíková. Seznámila sněm se statisti-
kou stížností řešených RK ČSK k 31. 10. 
2016 (celkem 162 stížností). Ke stej-
nému datu zodpověděla Kancelář ČSK 
629 telefonických, e-mailových a pí-
semných dotazů, nejčastěji na téma: re-
klamace, záruka, odmítnutí akutního 
ošetření, odmítnutí a zrušení registrace, 
finance, nároky na úhrady od zdravot-
ních pojišťoven, způsob jednání zubní-
ho lékaře a personálu ordinace, nespo-
kojenost s péčí, odborné dotazy, konzul-
tace, posudky, zdravotnická dokumenta-

ly evidence odpadů označoval identifi-
kačním číslem provozovny. Upozornil 
na nový atomový zákon platný od 1. 1. 
2017 a na prováděcí předpisy k záko-
nu, které zjednodušují administrativu. 
Podrobné informace k výše uvedeným 
změnám jsou již od léta zveřejněny 
v Aktualitách na www.dent.cz. Zmínil 
rovněž problematiku zpřísněných kon-
trol SÚKL v zubních ordinacích, o je-
jichž mnohdy přehnaných nárocích Ko-
mora průběžně jedná s MZ ČR, avšak 
za vedení ministra Svatopluka Němeč-
ka nedošlo v podstatě k žádnému posu-
nu. Komora předpokládá, že další jed-
nání budou probíhat s nově jmenova-
ným ministrem Miloslavem Ludvíkem.

V oblasti vzdělávání se dr. P. Chrz 
věnoval zejména novele řádu celoži-
votního vzdělávání (řCV), která byla 
schválena na letošním květnovém sně-
mu a nabývá účinnosti od 1. 1. 2017. 
V uplynulých měsících schválilo před-
stavenstvo ČSK řadu nezbytných opat-
ření, která mají charakter konkrétních 
prováděcích předpisů k ŘCV. Komplet-
ní znění nového ŘCV je zveřejněno na 
www.dent.cz (O nás/Řády a předpisy). 
K výkonu funkce vedoucí Vzdělávací-
ho střediska ČSK byla do 31. 12. 2017 
pověřena Ing. Hana Štěpánková. Prezi-
dent Komory dále vyzdvihl průběh le-
tošních PDD 2016 v Obecním domě, 
které byly spojeny s oslavami 25. výročí 

Zprávu o činnosti Komory za období 
do května do listopadu 2016 přednesl 
prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz.

Jednotlivé body programu provázela široká debata. Na fotografiích (zleva doprava) jsou diskutující členové sněmu ČSK  
MUDr. Pavel Havrlant z OSK Tábor, MUDr. Otakar Skála z OSK Uherské Hradiště, MUDr. Jiří Wolf z OSK Vyškov. 
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ce, odškodnění a bolestné, změna zub-
ního lékaře a kontakty na zubní lékaře, 
dotazy k podání a prověřování stížností. 
Předsedkyně RK ČSK apelovala na členy 
sněmu, aby oblastní komory oslovova-
ly zkušené kolegy, kteří by mohli vyko-
návat činnost znalce ČSK, a to zejmé-
na v oblasti protetiky, v níž je počet stíž-
ností stále velký. Dále podrobně zreka-
pitulovala jednotlivé kontrolní činnos-
ti RK ČSK a upozornila na přetrvávající 
problémy v práci některých OSK a jejich 
revizních komisí. Mezi obecné nedo-
statky patří nadměrné prodlužování do-
by prověřování stížností, pozdní zasílání 
zápisů z jednání a materiálů ke stížnos-
tem nebo jejich nezaslání.

Se zprávou čestné rady ČSK za uply-
nulé období sněm seznámil její před-
seda MUDr. Libor Liberda. Stejně ja-
ko předsedkyně RK ČSK vyzdvihl přínos 
projektu Administrativa pro disciplinár-
ní řízení, který funguje od 2. 5. 2016. 
Podle prvních zkušeností je zřejmé, že 
projekt plní svůj cíl, tedy zjednoduše-
ní práce oblastních revizních komisí 
a čestných rad.

AKCe KLAPAČKA
O kampani „zubařské neposlušnosti“ 

s názvem akce Klapačka hovořil ve své 
zprávě o činnosti ČSK prezident MUDr. 
Pavel Chrz. Prostřednictvím videopre-
zentace mediálního poradce Mgr. Ja-
na Kovaříka připomněl smysl a cíle té-
to kampaně, která je reakcí ČSK na sli-
by a skutky politické reprezentace. By-
la zahájena na tiskové konferenci 19. 9. 
2016 (viz LKS č. 10/2016) a dne 9. 11. 
2016 byly rozeslány dopisy s mecha-
nickou hračkou „klapačky“ poslancům, 
senátorům, ředitelům zdravotních pojiš-
ťoven, ministru zdravotnictví a jeho ná-
městkům, ministru financí a jeho porad-
cům pro oblast zdravotnictví. 

Jak dr. P. Chrz uvedl, další akce bu-
dou probíhat na základě doporučení 
sněmu a vyzval členy sněmu k diskusi, 
jejímž podkladem byl návrh usnesení 
zpracovaný představenstvem ČSK. Dis-
kuse sněmu proběhla v neděli 13. 11. 
a návrh usnesení byl schválen. Sněm 
uložil představenstvu ČSK provést do 
konce roku 2016 anonymní dotazníko-
vé šetření mezi členy ČSK s cílem zjistit, 

zda jsou členové ochotni se do kampa-
ně zapojit, a pokud ano, zda preferují 
mírnější nebo razantnější formu protes-
tu. Na základě výsledků tohoto dotaz-
níkového šetření rozhodne představen-
stvo na začátku roku 2017 o konkrét-
ním rozsahu akce Klapačka a zahájí její 
realizaci.

V souladu s tímto usnesením Kance-
lář ČSK bezprostředně v týdnu po koná-
ní sněmu zaslala dotazník a odkaz na 
jeho elektronickou podobu předsedům 
OSK s prosbou o pomoc s jeho distribu-
cí. Informace s dotazníkem byla rovněž 
16. 11. zveřejněna na www. dent. cz 
(Aktuality). Zpracované výsledky do-
tazníkového šetření budou předloženy 
představenstvu ČSK na zasedání v led-
nu 2017.

ROZPOČeT ČSK NA ROK 2017
Hospodář ČSK MUDr. Milan řezáč 

ve své prezentaci sněm podrobně se-
známil s jednotlivými položkami navr-
hovaného rozpočtu ČSK na rok 2017 
a s navrhovanými změnami v příloze 
č. 1 finančního řádu.

Návrh rozpočtu ČSK na rok 2017 byl 
navržen jako vyrovnaný. Důvody, kte-
ré vedou k některým změnám v příloze 
č. 1 finančního řádu v souvislosti s no-
vým řádem celoživotního vzdělávání, 
vysvětlil právní poradce Mgr. Jiří Slavík. 
Rozpočtový výbor, za který vystoupil 
MUDr. Petr Jandl ml., vyjádřil s návr-
hem rozpočtu souhlas. K návrhu přílo-
hy č. 1 finančního řádu se kladně vyjád-
řil mluvčí legislativního výboru MUDr. 
Jan Černý.

Podle přílohy č. 1 finančního řádu, 
kterou sněm schválil, zůstává výše roč-
ního členského příspěvku do centra 
stejně jako letos 4900 Kč pro kategorii 
„provozovatelé vlastní praxe a společ-
níci právnických osob“ a 2450 Kč pro 
kategorii „pracovníci v závislé činnos-
ti“, členské příspěvky zůstávají beze 
změny i v ostatních kategoriích. 

Členové sněmu ČSK hlasováním vyjadřovali svůj postoj k předloženým návrhům. Plné 
znění schválených usnesení sněmu zveřejňujeme v závěru této reportáže na str. 263.

V průběhu jednání sněmu se do diskuse se svými názory, připomínkami či dotazy zapojili MUDr. Vít Hrubecký z OSK Hradec Králové, 
MUDr. Lucie Trojanová z OSK Břeclav, MUDr. Libor Zdařil z OSK České Budějovice. 
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V souvislosti s novým řCV jsou v pří-
loze nově zpoplatněny nebo naopak 
zrušeny poplatky za podání žádostí tý-
kajících se vydání či prodloužení osvěd-
čení, započítání kreditů za vzděláva-
cí akce neregistrované ve vzdělávacím 
systému organizovaném Komorou a za 
žádosti o vykonání profesní zkoušky. 

Plné znění Přílohy č. 1 finanční řádu je 
zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Or-
gány ČSK/Sněm/66. jednání sněmu ČSK).

NOVÉ weBOVÉ STRáNKY ČSK
V průběhu 66. jednání sněmu ČSK 

byl dovršen jeden ze základních úko-
lů Komory stávajícího funkčního obdo-
bí 2013 – 2017, tj. vytvoření a zprovoz-
nění nového webu ČSK www.dent.cz.

Nový web byl spuštěn v prvních ho-
dinách dne 13. 11. 2016. S novým, mo-
derním vzhledem webu a s řadou funk-
cí, které staré stránky postrádaly, čle-
ny sněmu v neděli dopoledne detailně 
seznámil ITI spolupracovník Komory 

Martin Jinoch. Více informací k nové-
mu webu zveřejňujeme nyní na str. 255 
a do příštích vydání časopisu LKS při-
pravujeme podrobnější výklad, kte-
rý bude zpracován na základě dotazů 
a připomínek uživatelů.  

Z DALŠíHO JeDNáNí SNěMU
●● Harmonogram akcí ČSK na 

rok 2017. Sněm vzal předložený 
harmonogram na vědomí. Je 
zveřejněn na www.dent.cz (Pro 
členy). Mezinárodní kongres Pražské 
dentální dny 2017 se bude konat 
v termínu 21. – 22. září 2017 a bude 
spojen se slavnostním sněmem ČSK 
u příležitosti ukončení funkčního 
období 2013 – 2017. 
●● Problematika OSK. Část nedělního 

jednání byla tradičně věnována 
problematice OSK. Zástupci oblastních 
stomatologických komor hovořili 
o otázce kompetencí a samostatné 
činnosti dentálních hygienistek, 

o provozování praxí zahraničními 
kolegy, zejména ze zemí mimo EU, 
a o elektronické evidenci tržeb (k této 
otázce bylo zveřejněno aktuální právní 
stanovisko v LKS č. 11/3016). 
●● Rezignace na funkci. Doc. MUDr. 

Jiří Zemen, Ph.D., rezignoval k 31. 12. 
2016 na funkci člena představenstva 
ČSK. Jak uvedl právní poradce Mgr. 
Jiří Slavík, je možná kooptace podle 
výsledků voleb do představenstva ČSK 
z května 2013, zástupní členové však 
nebyly na jednání sněmu přítomni 
a nebyl k dispozici jejich písemný 
souhlas s kooptací. Kancelář ČSK 
proto osloví zástupné členy dle pořadí 
výsledků příslušných voleb a souhlas 
s kooptací vyžádá. Na příštím jednání 
sněmu ČSK bude kooptace sněmem 
potvrzena nebo budou vyhlášeny 
doplňkové volby.

Připravila Iva Žáková

V průběhu jednání sněmu, v prvních 
hodinách neděle 13. 11. 2016, byly spuštěny 
nové webové stránky Komory. Jejich vzhled 
s řadou nových funkcí členům sněmu 
prezentoval ITI spolupracovník Komory 
Martin Jinoch.

Zprávu o činnosti RK ČSK přednesla její předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková (snímek vlevo). Návrh rozpočtu ČSK na 
rok 2017 podrobně prezentoval hospodář MUDr. Milan Řezáč (snímek uprostřed). Za čestnou radu ČSK vystoupil její předseda MUDr. 
Libor Liberda (snímek vpravo), po jeho pravici u mikrofonu je člen představenstva ČSK doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., který k velkému 
překvapení všech přítomných v závěru nedělního jednání podal rezignaci na svoji funkci.
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ZPRáVA NáVRHOVÉ KOMISe O USNeSeNíCH PřIJATýCH 
NA 66. JeDNáNí SNěMU ČSK (PLZeň, 12.–13. 11. 2016)

●● Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací 
Návrh k návrhu programu: přesunout body Zpráva revizní 
komise ČSK, Zpráva čestné rady ČSK, Rozpočet pro rok 2017 na 
začátek III. bloku jednání, přesunout bod Problematika OSK.
USN/2016/11/001: Přítomno: 86; Pro – 35; Proti – 49. 
Návrh nebyl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací 

Návrh k návrhu programu: přesunout body Zpráva revizní 
komise ČSK, Rozpočet pro rok 2017 na začátek III. bloku 
jednání, přesunout bod Problematika OSK.
USN/2016/11/002: Přítomno: 86; Pro – 17; Proti – 62. 
Návrh nebyl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění 

předloženém představenstvem ČSK.
USN/2016/11/003: Přítomno: 86; Pro – 70; Proti – 11. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude pětičlenná 

a bude volena aklamací současným hlasováním o všech 
kandidátech.
USN/2016/11/004: Přítomno: 86; Pro – 82; Proti – 3. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu prezidenta ČSK 

pro funkční období 2017–2021 ve složení: MUDr. Jan Netolický, 
Ph.D., MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Otakar Skála, MUDr. Petr 
Jandl a MUDr. Pavel Havrlant.
USN/2016/11/005: Přítomno: 86; Pro – 86; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období 

od 65. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, 
prezidentem ČSK.
●● USN/2016/11/006: Přítomno: 86; Pro – 82; Proti – 0. 

Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK 

za období od 65. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. 
Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2016/11/007: Přítomno: 89; Pro – 79; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK za 

období od 65. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Liborem 
Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2016/11/008: Přítomno: 89; Pro – 84; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje pravidla vystoupení kandidátů na 

funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017–2021 takto:
a) pořadí kandidátských projevů se určuje losem;
b) trvání kandidátského projevu je nejvýše 10 minut;
c) diskuse s kandidáty následuje až po skončení všech 

kandidátských projevů. V rámci diskuse platí pravidla pro 
jednání sněmu dle jednacího řádu (tedy zejména, že slovo 
kandidátům uděluje předsedající), dotazy lze směřovat 
na kteréhokoliv kandidáta (stejný dotaz lze položit i více 
kandidátům), počet dotazů a délka diskuse nejsou omezeny, 
každý kandidát má na odpověď 1 minutu, dotazy mezi 
kandidáty navzájem se nepřipouští;

d) koordinátorem celé volební části II. bloku jednání (včetně 
vystoupení kandidátů a diskuse) bude mluvčí volební komise 
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.

USN/2016/11/009: Přítomno: 89; Pro – 82; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm vylučuje z části 66. jednání sněmu ČSK 

týkající se rozpočtu ČSK na rok 2017 a změny přílohy č. 1 
finančního řádu ČSK všechny osoby s výjimkou členů Komory 
a zaměstnanců a smluvních partnerů Komory.

USN/2016/11/010: Přítomno: 89; Pro – 69; Proti – 1. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK pro rok 2017 ve znění 

předloženém představenstvem ČSK.
USN/2016/11/011: Přítomno: 89; Pro – 79; Proti – 1. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 přílohu 

č. 1 finančního řádu ČSK ve znění, které bylo navrženo 
představenstvem Komory a je připojeno k tomuto usnesení jako 
jeho příloha.
USN/2016/11/012: Přítomno: 89; Pro – 88; Proti – 1. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje navržené znění textu usnesení k akci 

Klapačka.
USN/2016/11/013: Přítomno: 87; Pro – 60; Proti – 16. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí na rok 2017.

USN/2016/11/014: Přítomno: 87; Pro – 83; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.
●● Návrh: Sněm schvaluje místo konání 68. jednání sněmu ČSK 

v Plzni, v hotelu Primavera.
USN/2016/11/015: Přítomno: 87; Pro – 72; Proti – 0. 
Návrh byl přijat.

Příloha č. 1 finančního řádu ČSK: ve schváleném znění, 
s účinností od 1. 1. 2017 (viz USN/2016/11/012), je zveřejněna 
na www.dent.cz (O nás/Orgány ČSK/Sněm/66. jednání 
sněmu ČSK).

 

ZPRáVA O PRŮBěHU A VýSLeDCíCH VOLeB 
PReZIDeNTA KOMORY
Výzva k navrhování kandidátů ve 12.10 hod., 12. 11. 2016.
Kandidátní listina uzavřena rozhodnutím volební komise v 15.25 
hod., 12. 11. 2016.
Počet přítomných v prvním kole: 88; ve druhém kole: 88.
Počet vydaných volebních lístků v prvním kole: 88; ve druhém 
kole: 88.
Počet odevzdaných (platných i neplatných) volebních lístků 
v prvním kole: 88; ve druhém kole: 88. 
Pořadí kandidátů po prvním kole a počet platných hlasů, které 
získali:
1. doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – 42 hlasů
2. MUDr. Robert Houba, Ph.D. – 26 hlasů
3. MUDr. Faez Al Haboubi – 13 hlasů
4. MUDr. Milan Řezáč – 5 hlasů
5. MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková – 2 hlasy
Pořadí kandidátů po druhém kole a počet platných hlasů, 
které získali:
1. doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – 45 hlasů
2. MUDr. Robert Houba, Ph.D. – 43 hlasů
Zvolený prezident Komory: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Proti průběhu voleb: byly uplatněny námitky (viz příloha).
 
Členové volební komise: MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. 
Alena Mitterová, MUDr. Petr Jandl, ml., MUDr. Otakar Skála 
a MUDr. Pavel Havrlant.

V Plzni dne 12. listopadu 2016

Příloha ke zprávě o průběhu a výsledcích voleb prezidenta 
Komory pro funkční období 2017 – 2021: je zveřejněna na 
www. dent.cz (O nás/Orgány ČSK/Sněm/66. jednání sněmu ČSK).
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odborné sdělení
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INTeRDISCIPLINáRNí SPOLUPRáCe 
U SLOŽITýCH KAZUISTIK
5. DíL: ORTODONTICKO-IMPLANTOLOGICKÉ 
OŠeTřeNí CHRUPU S POKROČILOU 
PARODONTITIDOU

Kazuistika

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., v r. 1991 
absolvoval obor stomatologie na LF UP v Olomouci. 
V r. 1994 složil atestaci I. stupně ze stomatologie, 
v r. 1997 nástavbovou atestaci z parodontologie 
a onemocnění sliznice dutiny ústní, v r. 1999 
ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a v r. 2004 
obhájil habilitační práci Regenerace parodontu 

(doc.). V r. 1999 byl jmenován soudním znalcem v oboru forenzní 
stomatologie. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení 
parodontologie na KZL LF UP v Olomouci a zároveň pracuje 
v soukromé praxi v Olomouci a Břeclavi. Podílí se na výuce 
pregraduálních a postgraduálních studentů a těch, kteří se zajímají 
o implantologii a parodontologii, podporuje nové metody a techniky 
v zubním lékařství. Je autorem 35 odborných článků, monografie 
Plastická chirurgie parodontu, dvou skript pro pregraduální studenty 
zubního lékařství, kapitol v parodontologické učebnici Practical 
Advisor for a Dentist (Verlag Dashofer) a více než 300 přednášek.

Kontakt: MStarosta@seznam.cz
 Oddělení parodontologie a implantologie
 Klinika zubního lékařství
 LF UP a FN Olomouc
 Palackého 12, 772 00  Olomouc

MUDr. Ivo Marek, Ph.D., ukončil studium 
stomatologie na LF UP v Olomouci 
v r. 1990. V letech 1996 – 1999 absolvoval tamtéž 
postgraduální studium v oboru ortodoncie. V r. 1999 
otevřel v Břeclavi Soukromé stomatologické 
centrum STOMMA, zaměřené na interdisciplinární 
zubní péči, především na spolupráci ortodontisty 

s parodontologem a implantologem. V r. 2008 ukončil doktorandské 
studium na LF UP v Olomouci (Ph.D.). Nadále pracuje jako 
odborný asistent na KZL LF UP v Olomouci a jako externí učitel na 
ortodontickém oddělení LF UK a VFN v Praze. Publikoval 33 článků 
a přednesl přes 160 přednášek v ČR a zahraničí. Je místopředsedou 
ČOS, členem Evropské ortodontické společnosti, Americké 
ortodontické společnosti, Světové ortodontické společnosti. V r. 2007 
byl jmenován čestným členem IK ČR za rozvoj spolupráce mezi obory 
ortodoncie a implantologie. Dále je členem redakční rady časopisu 
Ortodoncie, akreditační komise MZ ČR a zástupce ČOS v EFOSA 
(Evropská asociace ortodontických společností) a recenzentem 
časopisu Ortodoncie a Angle Orthodontist. V r. 2014 byl jmenován 
Ambasadorem Americké ortodontické společnosti. V r. 2015 se stal 
členem European Advisory Board firmy AlignTechnology.

MDDr. Iva Voborná, Ph.D., ukončila studium 
na LF UP v Olomouci v r. 2009. Téhož roku 
nastoupila na Kliniku zubního lékařství LF UP 
a FN Olomouc, kde započala postgraduální studium 
oboru stomatologie, které ukočila v r. 2016 a byl 
jí udělen titul Ph.D. Nyní se věnuje preklinické 
i klinické výuce na protetickém oddělení KZL 

LF UP a FN Olomouc, a to v českém i anglickém jazyce. Je vedoucí 
protetického oddělení a jedním z tutorů pro anglickou výuku na 
LF UP v Olomouci.

Martin Starosta1) Ivo Marek2), Iva Voborná3)

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

2) Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc 
3) Protetické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

SOUHRN: V prezentované kazuistice se autoři zabývají komplexní sa-
nací parodontitidou postiženého chrupu u dospělého pacienta a mož-
ností obnovit závěsný aparát zubů postižených parodontitidou pomo-
cí ortodontické terapie. Na základě přesného léčebného plánu byly 
provedeny jednotlivé kroky ošetření zahrnující terapii parodontu, orto-
dontickou korekci a protetickou rekonstrukci chrupu s využitím dentál-
ních implantátů. V rámci ortodontické terapie byl problém nepřítom-
nosti kotevních zubů (molárů) řešen přechodným využitím dentálních 
implantátů k tzv. absolutnímu ortodontickému kotvení umožňujícímu 
složitou ortodontickou terapii. Autoři se zabývají intruzním pohybem 
zubu a detailně diskutují možnost posunu zubu intruzí do kosti. Na zá-
kladě 3D CBCT zobrazení jsou popsány tkáňové změny v okolí intru-
dovaného zubu. K intruzi premolárů byly využity kotevní mikrošrouby.
Klíčová slova: intruze, parodontitida, mikrošroub, kotvení dentálním 
implantátem.

INTeRDISCIPLINARY TReATMeNT IN DIFFICULT CASeS
PART 5: THe COMBINATION OF ORTHODONTIC 
AND IMPLANTOLOGIC TReATMeNT IN CASe 
OF ADVANCeD CHRONICAL PeRIODONTITIS
Case report

SUMMARY: In the presented case study the authors deal with the com-
plete teatment of dentition with periodontitis in an adult patient and po-
ssible improvements of periodontal attachment by the orthodontic thera-
py. Individual stages of the treatment were based on a precise treatment 
plan and included the treatment of periodontitis, orthodontic correction, 
implantologic treatment and final prosthodontic reconstruction. Within 
the orthodontic therapy, the absence of anchor teeth (molars) was solved 
by using orthodontic abutments on dental implants, thus enabling the 
absolute anchorage and complex orthodotnic therapy. The authors also 
deal with intrusive tooth movement and discuss in detail the possibility 
of intrusive tooth movement into the bone. On the basis of CBCT cuts, ti-
ssue changes in the vicinity of the intruded tooth are described. Intrusion 
of premolars was done using anchor microscrews. 
Key words: intrusion, periodontitis, microscrew, anchorage by dental 
implant.
 
Starosta M, Marek I, Voborná I. Interdisciplinární spolupráce 
u složitých kazuistik. 5. díl: Ortodonticko-implantologické ošetření 
chrupu s pokročilou parodontitidou.
LKS, 2016, 26(12): 264 – 273
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ÚVOD
Rekonstrukce chrupu dospělých pacientů je často proble-

matická z důvodu přítomnosti různých náhrad, které jsou od-
razem dentální anamnézy pacienta. Dentice je v různé mí-
ře nahrazena či doplněna korunkami, můstky, případně im-
plantáty. Navíc mohou být v chrupu přítomny ortodontické 
anomálie neřešené v dětském a adolescentním období, ne-
bo vzniklé sekundárně na podkladě ztráty nejčastěji prvních 
stálých molárů s následným vznikem traumatické artikulace 
s jejími důsledky. Ve většině případů je také u dospělých pa-
cientů postižen parodont různými stupni destrukce z důvodu 
chronické formy parodontitidy. Léčebný plán musí obsahovat 
léčbu a stabilizaci základního onemocnění parodontu, které 
vedlo ke ztrátě jednotlivých zubů (většinou důsledek parodon-
titis chronica), určení zubů k extrakci, plán ošetření vedoucí 
k zachování perspektivních zubů a konečnou podobu rekon-
strukce chrupu zahrnující nutnou ortodontickou terapii. Závě-
rečná protetická fáze léčby je často nemožná bez implantací, 
pokud pacient vyžaduje sanaci pomocí fixních náhrad. K or-
todontickým posunům zubů je nutné mít k dispozici kotevní 
jednotku, která na sebe převádí reciproční a stejně velké síly, 
jaké jsou síly aktivní. Touto kotevní jednotkou jsou nejčastěji 
moláry. Jestliže jsou tyto zuby oslabeny vertikální ztrátou kosti 
z důvodu parodontitidy a nebo úplně chybí, pak je nutné uva-
žovat o jiném způsobu ukotvení ortodontické síly. Vhodným 
řešením je buď externí dočasné kotevní zařízení (mikrošrouby, 
minidestičky), a nebo použít k ortodontickému kotvení přímo 
dentální implantát, který je zaveden dříve, než je plánována 
protetická fáze ošetření.

ANAMNÉZA
Osobní anamnéza a celkové vyšetření: Celkově zdravá pa-

cientka, nekuřačka bez jakékoliv medikace, se ve věku 52 let 
dostavila na parodontologické oddělení Kliniky zubního lé-

kařství LF UP a FN v Olomouci s požadavkem řešení – jak 
uvedla – „paradentózy“ a následné rekonstrukce chrupu. Sub-
jektivně uváděla indukované krvácení během dentální hy-
gi eny při použití běžného zubního kartáčku v celém rozsahu 
chrupu, opakovaný vznik abscesů v molárové oblasti horní 
čelisti a putování horních řezáků.

extraorální vyšetření: Obličej pacientky byl symetrický 
a profil přímý, svalový tonus v orofaciální oblasti byl bez pato-
logického nálezu. Vztah horního rtu k dentici horní čelisti byl 
při civilním úsměvu v polovině výšky klinických korunek ře-
záků, při emočním úsměvu byla linie úsměvu ideální a průběh 
horního rtu byl v souladu s linií marginální gingivy zubů fron-
tálního segmentu. V maximálním úsměvu byla patrna výrazná 
protruze horních řezáků (obr. 1).

Intraorální vyšetření a dentální vyšetření: Při vstupním paro-
dontologickém vyšetření byl zaznamenán stav sliznic v dutině 
ústní, přítomnost a úroveň sanace jednotlivých zubů, zhodno-
cen stav parodontu pomocí indexu CPITN a zhodnocena úro-
veň ústní hygieny PBI indexem. Rovněž byl proveden přehled-
ný ortopantomogram doplňující klinické vyšetření. Výsledný 
stav vyšetření: sliznice dutiny ústní byla bez patologického ná-
lezu, bez známek omezené salivace s fyziologickým povlakem 
jazyka. Hygiena dutiny ústní byla ve frontálních oblastech prů-
měrná, ale v distálních oblastech podprůměrná. V horní i dol-
ní čelisti chyběly oboustranně třetí moláry, v dolní čelisti pak 
navíc chyběl levý druhý premolár. Při téměř kompletním chru-
pu dosahovala suma PBI hodnoty 51. Index CPITN dosahoval 
v jednotlivých sextantech hodnot 4, 3, 4 v horní čelisti a 4, 2, 4 
v dolní čelisti. Zuby horního frontálního úseku byly v protruz-
ním postavení s přítomností tremat. Chrup byl sanován amal-
gámovými výplněmi přítomnými na molárech. Jednalo se o vý-
plně I. a II. třídy dle Blacka. Vzhledem k značnému postižení 
parodontu a lingválnímu sklonu zubu 45 s dlouhodobě chy-
bějícím zubem 35 (11 let) došlo k meziálnímu sklonu molárů 
v dolní čelisti s následným zborcením okluzní roviny, vznikem 
traumatické artikulace a ke zhoršení stavu parodontu v přetě-
žovaných oblastech. U všech zubů došlo v důsledku parodon-
titidy a vertikální ztráty kosti k odhalení kořenů.

Ortodontická analýza: Při prohlídce chrupu byly nalezeny 
tyto charakteristiky: vztah zubních oblouků v I. tř. dle Anglea 
vlevo a v I. tř. dle Anglea vpravo po rekonstrukci, hloubka 
skusu 2,5 mm, incisální schůdek 3,9 mm. Byl patrný naru-
šený průběh marginální gingivy v horním zubním oblouku, 
marginální gingiva v celém chrupu posunuta apikálně, více 
na obou laterálních řezácích, a to z důvodu vertikální ztráty 
kosti po proběhlé parodontitidě. V horní čelisti byla výrazná 
protruze horních řezáků, navíc zub 21 byl proti ostatním zu-
bům postaven více vestibulárně. Dále jsme nalezli trema mezi 
zuby 21 – 22, supraokluzi zubů 15, 25, meziální sklon špičá-
ků 13, 23, meziální sklon prvních a druhých horních molárů 
a bukální nonokluzi zubu 15. V dolním zubním oblouku bylo 
stěsnání zubů v rozsahu zubů 45 – 44 a 43 – 41, výrazná pro-
truze dolních řezáků a lingvální sklon zubu 45, bukální inkli-
nace zubu 44 a meziální sklon zubů 36 a 46. Nepřítomný zub 
35 byl v minulosti extrahován (obr. 2–6).

Analýza telerentgenového snímku: Potvrdila výraznou pro-
truzi horních řezáků (1+NS – 124°) a dolních řezáků (1-Ml – 
119,2°). Tomu odpovídal i interincisální úhel, který byl 97°. 
Taktéž byl nalezen malý úhel mezi liniemi NS-Ml (19,4°), což 
ukazuje na nízkou dolní třetinu obličeje. Ostatní běžně zjišťo-
vané parametry byly v rozmezí fyziologických hodnot.

Analýza panoramatického snímku: Zásadním nálezem by-
la parodontitidou podmíněná resorpce kosti alveolárního vý-
běžku zasahující horní i dolní čelist. V oblasti řezáků, špičá-
ků a premolárů byla nalezena horizontální resorpce alveolu. 

Obr. 1: Úsměv pacientky z en face pohledu 
při vstupním vyšetření.
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Ve frontálních oblastech postihovala resorpce cca 1/3 výšky 
alveolárního hřebene. V oblasti premolárů se jednalo rovněž 
o horizontální resorpci zasahující do cca 1/2 výšky alveolu. 
V molárových oblastech pak byla horizontální resorpce kom-
binována s resorpcí vertikální a zasahovala do apikálních ob-
lastí (obr. 7). Amalgámové výplně zhotovené na všech molá-
rech byly v následujícím rozsahu a kvalitě: zub 17 II. třída dle 
Blacka (OM), zub 16 II. třída dle Blacka (DO), zub 26 II. třída 
dle Blacka (M + OD), zub 27 II. třída dle Blacka (OD), zub 37 
I. třída dle Blacka okluzálně, zub 36 II. třída dle Blacka (OD) 
+ I. třída dle Blacka ve foramen caecum, zub 46 II. třída dle 
Blacka (MOD) + I. třída dle Blacka ve foramen caecum, zub 
47 I. třída dle Blacka okluzálně. Všechny moláry měly posti-
žení furkací III. stupně, navíc byl zub 16 nedokonale endo-
donticky ošetřen.

LÉČeBNá ROZVAHA
Vzhledem k objektivnímu nálezu byla stanovena diagnó-

za generalizované parodontitis chronica, pokročilého stupně 
s přítomností primární i sekundární traumatické okluze vedou-
cí k vzniku protruze horních frontálních zubů. Moláry v hor-

ním zubním oblouku dosahovaly viklavosti III. stupně a v dol-
ním zubním oblouku viklavosti II. stupně. V obou čelistech 
byly tyto zuby neperspektivní a určeny k extrakci. K extrakci 
byl určen i lingválně skloněný druhý pravý premolár v dolní 
čelisti. Nejasná byla také perspektiva dalších premolárů a za 
prognosticky spolehlivé nešlo považovat ani zuby frontální-
ho úseku.

Jistě spolehlivým způsobem ošetření by byla extrakce všech 
zubů a náhrada chrupu podmíněně snímatelnými protetický-
mi pracemi na implantátech v dolní i horní čelisti (full arch). 
Nicméně, danou situaci by to řešilo pouze částečně. Určitě by 
se tím vyřešil problém velkého množství parodontálních pato-
genů osidlujících parodontální choboty, avšak obešla by se ve-
lice podstatná fáze léčby, tj. úprava hygienických návyků pa-
cientky, které jsou podstatné pro budoucnost jakékoliv formy 
sanace. Nelze také pominout finanční náročnost tohoto typu 
ošetření. Navíc prvotním a zcela pochopitelným přáním paci-
entky byla záchrana co největšího počtu vlastních zubů s este-
tickou i funkční rehabilitací chrupu bez využití snímatelných 
náhrad. Pacientka od samého počátku požadovala zachování 
frontálních zubů v horní čelisti.

Obr. 2 – 6: Intraorální fotografie 
při vstupním vyšetření (pohled 
vpravo, přední, vlevo, okluze 
horní a dolní čelisti).

Obr. 7: Panoramatický 
snímek při vstupním 
vyšetření. Stav progredující 
parodontitis.
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Vzhledem k výše zmíněným faktům musel léčebný plán 
obsahovat několik podstatných bodů: 

1. Extrakce neperspektivních zubů.
2. Eliminace či zásadní zlepšení a stabilizace základního 

onemocnění postihujícího parodont. 
3. Ortodontická intervence v rámci normalizace okluzních 

vztahů.
4. Implantologická terapie nahrazující chybějící zuby 

v distálních úsecích.

LÉČeBNý PLáN
Pro stanovení přesného léčebného plánu byla nutná kon-

zultace s ortodontistou. V horním zubním oblouku bylo cí-
lem provést distalizaci premolárů a špičáků a následně upravit 
protruzi řezáků retrakcí. Vzhledem ke ztrátě kotevních zubů 
v distálním segmentu se nabízelo řešení s využitím dentálních 
implantátů jako kotevních prvků. Další možností bylo použití 
dočasných kotevních implantátů (mikrošroubů) k intruzi pre-
molárů. V dolní čelisti pak retrakce frontálních zubů a vyrov-
nání okluzní roviny. 

V rámci terapie parodontu byl léčebný plán poměrně jasný. 
Základem byla úprava hygienických návyků pacientky, odstra-
nění molárů nejprve v horní a následně v dolní čelisti a resek-
tivní chirurgická terapie parodontu v premolárových oblastech 
horní čelisti. Zub 45 byl výhledově určen k extrakci.

Použití dentálních implantátů u dané pacientky bylo pro-
blematické v distálních oblastech obou čelistí z důvodu nedo-
statečné nabídky kostního podkladu pro zavedení implantátů. 
V horní čelisti byla tato situace řešitelná sinus liftem, v dolní 
čelisti pak využitím kratších implantátů. 

Nejdůležitějším faktorem terapie byla koordinace jednotli-
vých kroků tak, aby byla léčba co nejefektivnější, tj. proběhla 
v co nejkratším čase s maximálním účinkem.

Léčebný protokol obsahoval tyto kroky: 
1. Hygienická instruktáž, odstranění zubního kamene, 

deep scale. 
2. Po stabilizaci stavu parodontu extrakce zubů 17, 16, 26, 

27, 36, 46 a resektivní chirurgie v oblasti horních premolárů. 
Ponechání zubů 37, 47, 45 jako dočasného kotvení pro 
budoucí ortodontickou terapii. 

3. Ortodontická léčba v horní a dolní čelisti v podobě 
nivelizace zubů s extrakcí jednoho dolního řezáku z důvodu 
vytvoření místa pro retrakce frontálního segmentu v dolní 
a následně horní čelisti.  

4. Implantace v oblasti zubů 16, 26 se sinus liftem. 
5. Pokračující ortodontická terapie v horní čelisti s intruzí 

premolárů a retrakcí zubů frontálního segmentu s využitím 
dentálních implantátů a kotevních mikrošroubů.

6. Ortodontická léčba v dolní čelisti s využitím 
neperspektivních zubů 37, 47, 45 k částečnému kotvení 
s cílem nivelizace a retrakce frontálního segmentu. 

7. Extrakce druhých molárů v dolní čelisti a zubu 45.
8. Zavedení dentálních implantátů v dolní čelisti v oblasti 

zubů 35, 36, 45, 46, 47.
9. Dokončení ortodontické léčby v dolní čelisti 

s dosažením pravidelné okluzní roviny.
10. Konečná protetická sanace, opatření dentálních 

implantátů metalokeramickými sólo korunkami.

LÉČeBNý POSTUP
Iniciální fáze terapie parodontu

K likvidaci onemocnění vedoucího k progresivní ztrátě zu-
bů bylo nutné zahájit terapii chronické parodontitidy. Pacient-
ka byla poučena o etiologii onemocnění a byla provedena in-

struktáž modifikovanou Bassovu metodou. Rovněž byl odstra-
něn supragingivální zubní kámen a vybrány vhodné velikosti 
mezizubních kartáčků. Při kontrolním parodontologickém vy-
šetření měsíc po vstupním vyšetření a primárním ošetření do-
sahoval index PBI polovičních hodnot (51 versus 23) a byly 
naplánovány extrakce molárů v horní čelisti společně s prove-
dením resektivních chirurgických výkonů na parodontu hor-
ních premolárů. V ostatních oblastech zatím probíhala pouze 
konzervativní terapie parodontu spojená s postupnou elimina-
cí subgingiválního zubního kamene. V této fázi byla pacientka 
odeslána k ortodontické konzultaci a stanovení ortodontické-
ho plánu terapie.

extrakce a chirurgická fáze terapie parodontu
Po stanovení ortodontického plánu byla v lokální anestezii 

provedena extrakce zubů 17, 16, 26, 27 v horní čelisti a zubů 
36, 46, 41 v dolní čelisti. V rámci anestezie v distálních oblas-
tech horní čelisti byla rovněž provedena resektivní chirurgic-
ká terapie v oblasti horních premolárů. Spočívala v kombinaci 
reponovaného laloku vestibulárně a gingivektomii provedené 
palatinálně v místech zubů 15, 14 a 24, 25. Dva měsíce po 
chirurgických výkonech na parodontu bylo přikročeno k orto-
dontické terapii.

Zahájení ortodontické terapie
Po extrakci zubu 41 byl nasazen horní a dolní fixní aparát 

v rozsahu 15 – 25 a 34 – 45 se zámky Elite Mini Twin s dráž-
kou .022“ x .025“ (OrthoOrganizer, Carlsbead, USA). Proběh-
la sekvenční nivelizace na obloucích v pořadí od .014“ Ortho-
nol Superelastic Nitanium až po drát .017“ x .025“ Orthonol 
Superelastic Nitanium (RMO Inc., Denver, USA). V průběhu 
nivelizace došlo v důsledku oslabení parodontu všech zubů 
k protruzi řezáků a meziálnímu sklonu špičáků a premolárů. 
Proto byla ortodontická léčba pozastavena a bylo nutné vyč-
kat na následnou implantaci. Další ortodontická terapie byla 
možná jen s využitím jiné kotevní jednotky než vlastních zu-
bů, tedy dentálních implantátů a přídatného kotevního zaří-
zení (kotevních mikrošroubů). V dolní čelisti byl po uzavření 
mezery v místě extrahovaného zubu 41 fixní aparát sejmut, 
a to z důvodu pokračování ortodontické terapie až po vyřeše-
ní situace v horní čelisti.

Implantologická fáze I.
Po zhojení měkkých a tvrdých tkání v místě extrahovaných 

zubů v horní čelisti (4 měsíce po extrakci) byly postupně pro-
vedeny implantace společně se sinus liftem. Operace probí-
haly dle klasického protokolu, tj. v ATB cloně Augmentinem 
byl odklopen mukoperiostální lalok v místech prvních horních 
molárů a byl proveden otevřený sinus lift. K vyplnění prostoru 
získaného nadzdvižením Schneideriánské membrány byly vy-
užity granule trikalciumfosfátu Poresorb (Lasak, Česká repub-
lika) v kombinaci s venózní krví. V místě zubu 16 pak byl za-
veden implantát délky 12 mm a šířky 3,7 mm (Impladent STI-
-BIO, Lasak, Česká republika). V místě zubu 26 byl zaveden 
implantát stejného typu, ale širšího průměru, tj. 5 mm. Sutura 
byla provedena hedvábím a odstraněna týden po provedení 
výkonu. V plánu bylo využití zavedených dentálních implan-
tátů nejprve jako kotevních prvků v rámci ortodontické tera-
pie v horní čelisti. Vzhledem k minimální nabídce vlastní kosti 
a augmentaci následovalo půlroční období hojení.

Pokračování ortodontické fáze terapie I.
Na implantáty v lokalizaci 16, 26 byly přechodně apliko-

vány ortodontické pilíře Impladent (Lasak, Česká republika) 
ve tvaru moláru (obr. 8). Není popsán přesný časový proto-
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Obr 8: Okluzní horní snímek po zavedení implantátů 
s ortodontickými pilíři na hřebeni alveolárního výběžku.

Obr. 10: Okluze horní čelisti po posunu zubů 15, 
14 z bukální nonokluze na hřeben alveolárního 
výběžku pomocí mikrošroubů.

Obr. 13 – 14: Situace po intruzi premolárů a retrakce řezáků mashroom obloukem dle Nandy.

Obr. 15: Pohled přední s mashroom obloukem 
na retrakci frontálního segmentu a zavedenými 
implantáty v dolní čelisti.

Obr. 16: Okluzní pohled po intruzi 
a distalizaci premolárů k implantátům 
v pozici 16, 26.

Obr. 11 – 12: Pozice horních premolárů vzhledem 
k implantátům před započetím jejich intruze.

Obr. 9: Panoramatický snímek se zavedenými implantáty v pozici 16, 26. 
Krčky implantátů jsou ve značné vertikální diskrepanci proti krčkům zubů 15, 25.
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kol pro zatěžování dentálních implantátů ortodontickou silou, 
nicméně autoři v případě implantace se sinus liftem a aug-
mentací doporučují implantát zatížit nejdříve po 6 měsících. 
Jak bylo zjištěno z kontrolního ortopantomogramu, v daný 
moment byla značná vertikální diskrepance mezi pozicí zu-
bů a implantátů. Rozdíl mezi vertikální pozicí krčků implan-
tátů a cementosklovinnou hranicí sousedních premolárů byl 
vpravo i vlevo kolem 6 mm a bylo patrné, že premoláry jsou 
postaveny mimo vrchol hřebene alveolárního výběžku, což 
bylo způsobeno jejich vestibulárním vykloněním zapříčině-
ným bukální nonokluzí (obr. 8, 9). Jedinou možností, jak tuto 
diskrepanci vyrovnat, byla intruze premolárů. Na implantá-
ty byly adaptovány ortodontické kroužky Epic (OrthoOrgani-
zer, Carlsbead, USA). K dosažení intruze a současné korekci 
bukální nonokluze vpravo bylo nutné využít i kotevních mi-
krošroubů. V daném případě byly použity mikrošrouby Dual 
Top (Jeil, Korea) délky 12 mm a průměru 1,6 mm mezi zu-
by 15, 14 vestibulárně i palatinálně (obr. 10 – 12). Sekvenč-
ní nivelizací od .014“ Orthonol Superelastic Nitanium až po 
.017“ x .025“ Orthonol Superelastic Nitanium (RMO Inc., De n- 
ver, USA) došlo k postupné intruzi premolárů v horní čelisti 
až na úroveň krčkové části implantátu. Souběžně byla elas-
tickým tahem k patrovému mikrošroubu odstraněna bukální 

nonokluze zubů 15, 14. Následně byl na horní řezáky v roz-
sahu 12–22 a na kroužky adaptován CAN mashroom kontrak-
ční oblouk dle Nandy (OrthoOrganizer, Carlsbead, USA), kte-
rý sloužil ke korekci protruze horních řezáků. Úpravou tvaru 
oblouku, intruzí zubů a současnou retrakcí došlo k úplnému 
uzavření mezer mezi implantáty v místě 16, 26 a premoláry 
15, 25 (obr. 13 – 16). 

Implantologická fáze II.
Před dokončením první fáze ortodontické terapie byly v dol-

ní čelisti extrahovány zuby 37, 45 a 47. Dva měsíce po extrak-
cích byla naplánována implantační terapie v dolní čelisti spo-
čívající v náhradě dolních prvních molárů a druhých premolá-
rů. Problémem byl nedostatek alveolární kosti ve směru verti-
kálním a s ním spojené sekundárně mělké vestibulum. Rovněž 
došlo v rámci ortodontické korekce k posunu zubů vedou-
címu k plánování náhrady zubu 46 ve tvaru premoláru, kte-
ré by zajistilo harmonickou okluzi. Vertikální nedostatek byl 
vyřešen implantací kratších typů implantátů. V pozici zubu 
36, respektive 46, byl použit implantát Impladent 5,1 x 8 mm 
a v pozicích premolárů pak implantáty Impladent 3,7 x 8 mm 
(Lasak, Česká republika). Nedostatek připojené gingivy byl ře-
šen v době inzerce implantátů. Vetibulárně byl proveden api-

Obr. 19 – 23: Situace po sejmutí fixního 
aparátu s ortodontickými pilíři na 
implantátech. Vyrovnání okluzní roviny 
v dolní čelisti, v horní čelisti jsou zavřeny 
mezery v distálních segmentech, premoláry 
intrudovány, řezáky částečně retrahovány.

Obr. 17 – 18: Boční pohledy po opětovném nasazení fixního aparátu v dolní čelisti a vyrovnávání dolní okluzní roviny k ortodontickým 
pilířům dočasně kotveným na implantátech.
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kální posun a byla zvolena otevřená metoda hojení s použitím 
vhojovacích válečků ihned po inzerci implantátů.

Pokračování ortodontické fáze terapie II.
Byl opětovně nasazen dolní fixní aparát, a to ortodontické 

kroužky Epic (OrthoOrganizer, Carlsbead, USA) na ortodon-
tické kotevní pilíře Impladent (Lasak, Česká republika) umís-
těné na implantátech v lokalizaci zubů 46 a 36. Dále byly le-
peny zámky Elite Mini Twin s drážkou .022“ x .025“ (Ortho-
Organizer, Carlsbead, USA) v rozsahu zubů 34–43, které byly 
postupně nivelizovány. Následně byla upravena protruze dol-
ních řezáků a meziální inklinace zubů 33, 43, 44 se součas-
nou intruzí zubů 44, 43 a úpravou okluzní roviny (obr. 17, 
18). Fixní aparát v horní a dolní čelisti byl sejmut současně po 
25 měsících ortodontické terapie a byly adaptovány fixní re-
tainery v rozsahu 13 – 23, 33 – 43. Výsledkem bylo postavení 
špičáků v Angle I. tř., uzavření mezer v horní čelisti, odstranění 
bukální no no kluze vpravo a úprava meziální inklinace špičá-
ků a premolárů ve všech kvadrantech. Mírná protruze horních 
a dolních řezáků přetrvávala (obr. 19 – 23). Kotrolní OPG sní-
mek potvrdil vyrovnání úrovně krčku zubů a implantátů a byla 

prokázána intruze horních premolárů do kosti při zachovaném 
dentogingiválním uzávěru (obr. 24, 25). Totéž potvrdily sagitál-
ní řezy z CBCT, které také ukazují jakoby vznik parodontálního 
sulku, který se však klinicky neprokázal (obr. 25). Došlo tedy 
pravděpodobně ke vzniku new attachment.

Finální protetická léčba
Po dokončení ortodontické terapie následovala protetická 

fáze využití dentálních implantátů. Po odstranění dočasných 
ortodontických kotevních zařízení byly zhotoveny suprakon-
strukce nesené implantáty v oblasti zubů 16, 26, 36, 35, 44, 
45, 46 metodou otevřeného otiskování. Nejprve byly zhoto-
veny individuální otiskovací lžíce z materiálu Premacryl plus 
(SpofaDental, Česká republika) na modelu zhotoveném dle 
otisku alginátovým otiskovacím materiálem Ypeen (SpofaDen-
tal, Česká republika), které byly speciálně upraveny pro ote-
vřenou metodu otiskování. V individuální otiskovací lžíci byly 
zhotoveny otisky za použití otiskovacího setu Lasak materiá-
lem Aquasil (Dentsply, Německo). Registrace mezičelistních 
vztahů byla provedena konvenční modifikovanou metodou 
dle Walkoffa (1) za pomoci skusových šablon (Duracryl, Spo-

Obr. 24: Panoramatický snímek po sejmutí fixního aparátu, horní 
premoláry intrudovány do kosti.

Obr. 26 – 30: Situace po adaptaci metalokeramických korunek na implantáty.

Obr. 31: Situace v úsměvu.

Obr. 25: Hloubka gingiválního sulku 
intrudovaného zubu 24 dle WHO sondy 1 mm.
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faDental, Ceradent – SpofaDental, Česká republika). Následně 
byly vyzkoušeny individualizované abutmenty Lasak a kon-
strukce Cr-Co slitiny v ústech pacientky. Proběhla kontrola 
skusových poměrů a výběr barvy za přítomnosti zubního tech-
nika. V další návštěvě byly abutmenty v oblasti zubů 16, 26, 
36, 35, 44, 45, 46 fixovány a utaženy ráčnou na 35 Ncm. By-
la provedena kontrola statické a dynamické okluze metaloke-
ramických korunek (Carat, Dentsply, Německo) před nanese-
ním glazury, kontrola barvy a volba dobarvení suprakonstruk-

cí. Následně po nanesení glazury byly fixovány korunky che-
micky tuhnoucím kompozitním materiálem pro permanentní 
fixaci suprakonstrukcí nesených implantáty (Fuji plus, GC, Ja-
ponsko) (obr. 26–31). Pacientka byla v retenční fázi zvána na 
kontroly po 6 měsících (první 2 roky po skončení ortodontické 
terapie), dále pak 1x za rok. Po 8 letech byl zhotoven nový 3D 
CBCT a panoramatický snímek, který prokázal stabilitu vytvo-
řené kosti (obr. 32, 33, 34). Totéž prokázaly i intraorální foto-
grafie a situace v úsměvu (obr. 35 – 38). 

Obr. 35 – 38: Intraorální fotografie 8 let po skončení 
interdisciplinární terapie.

Obr. 32: Sagitální řez 3D CBCT 
v oblasti zubu 25 a implantátu 
v lokalizaci 26.

Obr. 33: Sagitální řez ve stejné 
lokalizaci po 8 letech.

Obr. 34: OPG snímek 8 let po ukončení ortodontické terapie.
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DISKUZe
V současné době se stává ortodontická terapie u dospělých 

pacientů běžnou součástí plánu celkové terapie. Rovněž pla-
tí, že u části dospělých pacientů probíhá chronická parodon-
titida, která má za následek různou míru destrukce parodon-
tu a tím i redukci funkčních parodontálních vláken. To má 
v kombinaci s případnou ztrátou zubu za následek zborcení 
skusu, které se projevuje supraokluzí zubů, jejich sklonem do 
mezer, prohlubováním skusu a protruzí řezáků. V mnoha pří-
padech je tedy nutná úzká spolupráce mezi parodontologem 
a ortodontistou, přičemž pro úspěch terapie je nutná vzájem-
ná znalost principů a možností daného oboru. Otázka orto-
dontické léčby u pacientů s redukovaným parodontem je ši-
roce diskutována v ortodontické i parodontologické odborné 
literatuře (2, 3) se zvyšujícím se počtem publikací v průběhu 
posledních 20 let (4). Je nutno si uvědomit, že mechanická sí-
la vyvolaná ortodontickým aparátem působí tkáňovou přestav-
bu v rámci vyvolání zánětlivých změn. Můžeme tedy mluvit 
o neinfekčním zánětu. Pokud je současně parodont postižen 
parodontitidou, tj. zánětem infekčním, který vede k destrukci 
parodontu, toto působení se sumuje. Jinými slovy to zname-
ná, že pokud je aplikována ortodontická síla na neléčenou 
formu parodontitidy, pak vede k rozsáhlé destrukci parodontu 
(3). Na druhé straně, pokud dojde před ortodontickou léčbou 
k odstranění zánětu, pak ji lze provádět bez rizika další ztráty 
parodontálních tkání a dokonce může dojít i k zlepšení stavu 
parodontu. Je nutno však aplikovat redukované ortodontické 
síly (úměrné redukci závěsného aparátu) po delší dobu (5). 

V prezentované kazuistice bylo před ortodontickou léčbou 
dosaženo stabilizace stavu parodontu a po celé období or-
todontické léčby byla pacientka dispenzarizována v „recall“ 
programu za účelem udržení ideální hygieny a bez zánět-
livých změn na parodontu. Tato podmínka je zvláště nutná 
v rámci provádění intruzních posunů zubu. Ortodontická te-
rapie chrupu s oslabeným parodontem je problémem nejen 
z důvodu volby malých, ale ještě funkčních sil, kterými jsou 
zuby s vertikální ztrátou kosti zatěžovány, ale i z důvodu ne-
přítomnosti kotevní jednotky. Každá ortodontická síla vyvolá-
vá protisílu stejné velikosti a opačného směru. Parodontitida 
vede dle svého rozsahu k oslabení kotevní schopnosti posti-
žených zubů. Proto je nutné použít jiné přídatné kotevní za-
řízení, jako jsou mikrošrouby, případně jako kotevní jednotku 
použít dentální implantát.

Nejčastější indikací pro intruzi zubů fixním ortodontickým 
aparátem je korekce hloubky skusu a úprava postavení zubů 
v supraokluzi při ztrátě antagonisty v protilehlé čelisti (6). Kro-
mě předprotetické přípravy je molárová a premolárová intruze 
pomocí dočasných kotevních zařízení také využívána k nechi-
rurgické léčbě pacientů s otevřeným skusem (7). I přes masivní 
rozšíření intruze zubů k mikrošroubům je nutné si uvědomit, 
že vliv tohoto ortodontického pohybu na parodont není úplně 
objasněn. Stejně tak je tomu v případě vlivu intruze zubů na 
blízké anatomické struktury. Ve vědecké literatuře jsou k dis-
pozici pouze studie vzniklé na základě experimentů na zví-
řatech (8, 9, 10). Na nich bylo prokázáno, že během intruze 
dochází tlakem supraalveolárních vláken k resorpci alveolární 
kosti v místě interdentálního kostního septa. Její rozsah může 
být omezen provedením fibrotomie supraalveolárních vláken 
před intruzí (11). Jako další vedlejší efekt intruzního pohybu 
bylo prokázáno prohloubení gingiválního sulku (12). Někteří 
autoři však žádný negativní efekt intruze na alveolární kost 
nepopisují (13, 14) nebo dokonce udávají zlepšení stavu pa-
rodontu u zubů s vertikálním defektem alveolu po intruzi zu-
bů (15). Je to dáno tím, že oproti ostatním ortodontickým po-
sunům, jako je například extruzní pohyb nebo bodily posun, 

kde platí obecná shoda, že kost je remodelována ve směru 
pohybu zubu, u intruze tomu tak není. Někteří autoři popisu-
jí při intruzi remodelaci kosti ve směru pohybu zubu (10, 11, 
15, 16), zatímco jiní naopak udávají, že k remodelaci nedo-
chází a zub je při intruzi zasouván do kosti (12 – 14). Marek 
a kol. zjistili, že při použití malých sil dochází k posunu zubu 
do kosti v 41,7 % rozsahu intruzního posunu. V případě po-
užití velké síly je to 46,8 % posunu zubu do kosti z rozsahu 
intruzního pohybu (16). Tyto nálezy jsou v souladu s výsled-
ky Murakamiho et al. (11), kteří udávají také apikální posun 
attachmentu v rozsahu 40 % z celkové intruze zubu. Orto-
dontický posun zubu do kosti může být velkým přínosem pře-
devším u parodontologických pacientů, kde vznik new atta-
chmentu spojený s větším ukotvením zubu v alveolu hraje po-
zitivní roli v prognóze zubů. Minimální intruzní síla uváděná 
v literatuře především v klíčových studiích Reitana (17) je na 
molár kolem 60 až 80 g, na premolár pak 50 g. Marek a kol. 
však nalezli velkou závislost mezi velikostí použité intruzní sí-
ly a rozsahem intruzního posunu, a to více než dvojnásobný 
při použití velkých sil (16). Cardaropoli a kol. (14) dokumen-
tovali, že u pacientů s kostními defekty kolem řezáků po pro-
běhlé parodontitidě dochází při intruzi k zformování nového 
attachmentu a úpravě vertikálního defektu. Důležitým fakto-
rem této studie je chirurgický zásah ve smyslu fibrotomie do 
tkání marginálního parodontu před započetím intruze. Apikál-
ní posun dentogingiválního komplexu během intruze byl po-
psán i Bellamym, Kokichem a Weissmanem (15). Ti upozorňu-
jí, že intruze zubů s kostním hřebenem ve stejné výšce jako 
na okolních zubech může vést k nežádoucímu efektu v po-
době vzniku hemiseptálních kostních defektů v okolí intru-
dovaných zubů. Taktéž Choi a kol. (18) ve své studii proká-
zali u krys apikální posun kosti po intruzi molárů, nicméně 
hodnotili změny jen v meziodistálním rozměru a tam je ztráta 
výšky hřebene alveolu pochopitelná, z důvodu již výše popsa-
ných. Průkaznost změn kosti vestibulární a orální lamely dříve 
na RTG snímku příliš možná nebyla. 3D CBCT vyšetření však 
vizualizaci v tomto rozměru umožňuje. Lze předpokládat, že 
v případě pacientů se zdravým parodontem je ztráta výšky in-
terdentálního kostního septa způsobena přítomností a tlakem 
interdentálních vláken. V případě zubů s poškozeným paro-
dontem následkem proběhlé parodontitidy nelze již o účin-
ku interdentálních vláken uvažovat. Nicméně možnost intru-
ze zubu do kosti, tj. vytvoření new attachmentu na povrchu 
kořene vystaveného prostředí dutiny ústní, zůstává stále dis-
kutovanou oblastí. Je zde však předpoklad, že pokud je posti-
žený povrch kořene zbaven nánosů zubního kamene a velké 
části parodontálních patogenů, pak může v rámci intruzního 
pohybu ke vzniku new attachmentu dojít (19). Co je však zřej-
mé z přiložených řezů 3D CBCT a svým způsobem překvapu-
jící, je fakt, že takto vytvořená kostní masa a new attachment 
je stabilní v čase.

ZáVěR
Z prezentované kazuistiky je patrné, že u většiny dospělých 

pacientů nelze provést „dokonalou“ léčbu bez spolupráce 
mezi jednotlivými obory, bez precizní interdisciplinární spo-
lupráce. Pokud nebude existovat vzájemná informovanost me-
zi jednotlivými obory (či odborníky), pak výsledný efekt léčby 
nebude dosahovat výsledků, které dnešní úroveň stomatologie 
umožňuje. V případě prezentované pacientky díky spolupráci 
mezi parodontologem a ortodontistou došlo k vytvoření větší 
kostní masy kolem zubů, která byla před tím ztracena násled-
kem proběhlé pokročilé parodontitidy.
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reklamní prezentace

Pražské zobrazovací centrum 
Navihelp – Smíchov investovalo 
do nejvýkonnějšího CBCT 
systému na trhu a poskytuje tak 
ultrakvalitní 3dimenzionální 
zobrazování. Pacienti jsou 
tak vyšetřováni na přístroji 
NewTom VGi evo. 

Z CBCT vyšetření profituje řada pa-
cientů u stomatologů všech odborností. 
Ti, kteří si zatím svůj CBCT systém ne-
pořídili, mají možnost zasílat své pa-
cienty do špičkově vybaveného zobra-
zovacího centra Navihelp – Smíchov 
(www. navihelp.cz). Toto zobrazovací 
centrum má propracovaný systém pří-
pravy dat v takové formě, která vyho-

ZOBRAZOVACí CeNTRUM NAVIHeLP 
POSKYTUJe ŠPIČKOVÉ 3D SNíMKY

vuje potřebám jejich klientů, tedy ode-
sílajících lékařů. Snímky jsou na zákla-
dě žádosti lékaře zaměřeny na cílovou 
oblast a důvod vyšetření. Zobrazova-
cí centrum vyhotovuje tištěné reporty 
s přehledně uspořádanými řezy a 3D 
vizualizacemi, exportuje data včetně 
ovládacího programu v českém jazyce 
nebo ve formátu DICOM pro jejich im-
port do jiných ordinačních diagnostic-
kých programů. Zobrazovací centrum 
nabízí svým klientům i zaškolení do 
práce s 3D softwarem zdarma. Tato ško-
lení zajišťuje dodavatel systému, spo-
lečnost CAMOSCI – Imaging & Inno-
vation. 

Systém, který zobrazovací centrum 
využívá, je nejvýkonnější CBCT sou-
časnosti, které poskytuje nejvyšší reál-
né rozlišení na trhu. Vyšetření a výstupy 
jsou šity na míru implantologům, paro-
dontologům, endodontistům, ortodon-
tistům i ORL lékařům. Příklady sním-
ků a důvody pro vyšetření naleznete na 
www.newtom.cz/klinicke-pripady. 

Máte-li zájem investovat do CBCT 
systému či o zřízení zobrazovacího 
centra také ve vašem městě, může-
te to s námi konzultovat na telefonním 
čísle 800 100 138 nebo na e-mailu: 
na vi help@navihelp.cz. 

CAMOSCI CZECH, s. r. o.
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPěŠNě NAPRAVIT NeÚSPěCH

Irena Čápová

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

TeST 12
Kardiak, 52letý pacient, který je po mecha-

nické náhradě aortální chlopně trvale warfari-
nizován, byl v dubnu 2014 indikován k zave-
dení zubního implantátu. Před tímto plánova-
ným výkonem doporučil pacientovi ošetřují-
cí implantolog cestou praktického lékaře pře-
rušit warfarinizaci s přemosťujícím zajištěním 
antikoagulační léčby LMWH (nízkomoleku-
lární heparin). Pacient tohoto doporučení ne-
dbal, nicméně recentně po poslední kontro-
le INR (mezinárodní normalizovaný poměr), 
s účinnými hodnotami 2 – 3, byl „hrdinným“ 
implantologem (s jehož svolením tuto kazuis-
tiku publikuji) výkon dle plánu proveden, a to 
bez krvácivých komplikací. 

O 6 měsíců později bylo na stejném im-
plantologickém pracovišti naplánováno za-
vedení dalších dvou implantátů s augmentací 
pomocí techniky GBR (řízená kostní regene-
race), opět s doporučením „pořešení warfari-
nizace“ cestou praktického lékaře. Pacient po 
dobré předchozí zkušenosti převod na LMWH 
opět nepodstoupil, a tentokrát dokonce ani re-
centní kontrolu INR. Implantologem bohužel 
nebyla tato skutečnost postřehnuta a rozsáhlý 
výkon (obr. 1, 2) byl proveden. Řekněme také, 
že bez výrazných perioperačních krvácivých 
komplikací. Pacient odešel domů v uspokoji-
vém stavu, zajištěn ATB (klindamycinem, Da-
lacin C cps.) a s poučením jako analgetika 
neužívat neselektivní NSAID (nesteroidní an-
tiflogistika), která by inhibicí funkce trombo-
cytů zvyšovala riziko pooperačního krvácení. 
Pro případ neúnosné bolesti mu byl doporu-
čen nimesulid (Aulin tbl.). 

Již ve večerních hodinách dne výkonu 
však začala operační rána prosakovat, mír-
ně, ale trvale ronit krev, což mělo za násle-
dek ztrátu chuti k jídlu a minimalizaci pří-
jmu potravy pacienta. Antibiotika a analge-
tika naopak užíval zodpovědně, stejně jako 
pravidelné dávky warfarinu. 

Třetí pooperační den se vytvořil masiv-
ní (a dále progredující) otok tváře s rozsáh-
lým submukózním hematomem, do dutiny 
ústní však stále krev jen mírně prosakovala. 
U praktického lékaře bylo vyšetřeno stati-
mově kontrolní INR a zjištěna hodnota 6,4. 
S touto informací pak pacient žádá kontro-
lu ošetřujícího implantologa, který shledal 
nález submukózního hematomu tváře jako 
vhodný k evakuaci.

Otázky:

Jaký bude správný postup implantologa, který má v ordinaci 
pacienta po mechanické náhradě aortální chlopně s INR 6,4 
a masivním submukózním hematomem vhodným k evakuaci? 

Možnosti:

1.  Ihned hematom evakuovat sondou dostatečného kalibru, 
aby i velká koagula mohla odtéci, následně doporučit 
vysazení warfarinu na příští 3 dny.

2.  Hematom ledovat a vyčkat poklesu INR k hodnotám 2 – 3, 
což lze urychlit Kanavitem gtt p. o. a velkou porcí zeleniny 
k večeři.

3.  Podat i. m. Pambu a za 10 minut evakuaci provést, dalších 
5 dní pak podávat warfarin v redukované dávce o 20 %.

4.  Podat FFP (čerstvě zmražená plazma) v dávce 15 ml/kg, 
kterou má každý invazivista v mrazničce, a za 15 minut 
hematom evakuovat, warfarin pak doporučit pacientovi 
zapít již druhý den v obvyklé dávce.

5.  Konzultovat hematologa s cílem zajištění funkční hemostázy 
a minimalizovat rizika trombotické komplikace.

Obr. 2: Perioperační 
pohled naznačující 
rozsah výkonu.

Obr. 1: Předoperační 
pohled na místo, kam byl 
plánován implantát.
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TeST 12 – řeŠeNí
Jediná možná správná odpověď v da-

né urgentní situaci a v ambulantní pra-
xi je č. 5. Bohužel však ošetřující im-
plantolog po krátkém váhání mezi č. 1 
a č. 3 zvolil postup č. 1.

Ad možnost č. 1: Evakuovat hema-
tom při INR výrazně nad terapeutickým 
rozmezím je výkon zatížený neúnos-
ným rizikem nestavitelného lokálního 
krvácení (skutečně k němu po pokusu 
o evakuaci došlo), navíc u kardiálně ri-
zikového pacienta se sníženou toleran-
cí výkyvů TK! Pokud je pak takový vý-
kon proveden v ambulantní praxi bez 
dostupnosti další návazné péče, může 
být rizikový pacient bez nadsázky ohro-
žen na životě. 

Ad možnost č. 3: Aplikovat i. m. lé-
čiva je u pacientů s INR nad 3 obecně 
kontraindikováno pro riziko vytvoření 
intramuskulárního hematomu. Rovněž 
je od aplikace antifibrinolytika (Pamba 
inj.) s ohledem na příčinu krvácení, te-
dy léčbu kumarinovým antikoagulanci-
em, jistě naivní očekávat významný he-
mostatický efekt. Navíc pro samotnou 
trombogenní povahu antifibrinolytik 
může být u pacienta s mechanickou 
ch lopní jejich podání rizikové, neboť 
může navodit hyperkoagulační stav ji-
nou hemostatickou cestou než tou, kte-
rá je zablokována warfarinizací!

Ad možnost č. 2: Odpověď č. 2 by 
z našeho, hemokoagulačního hlediska 
špatná nebyla, leč pokles INR do tera-
peutických hodnot by bylo při perorál-
ním podání Kanavitu, porci zeleniny 
a úplném vysazení warfarinu možno 
očekávat řádově za několik dní. Toto by 
s ohledem na lokální nález, kdy rozsáh-
lý hematom již nelze ledovat a je nut-
né jej evakuovat pro riziko útlaku dý-
chacích cest, vzniku hnisaného absce-
su, provalení atd., bylo jistě neúnosné. 
Na místě je dále nutné zdůraznit, že po-
dávání Kanavitu – ať již v jeho perorál-
ní či intravenózní formě – by mělo být 
vyhrazeno lékařům s dostatečnými zku-
šenostmi s antikoagulační léčbou a její 
antagonizací, a nelze je proto doporu-
čit pro běžnou implantologickou praxi. 

Ad možnost č. 4: Podání FFP by 
umožnilo rychlou redukci INR a prove-
dení evakuace hematomu, užití warfari-
nu druhý den by také bylo správné, sa-
mozřejmě za kontrol aktuálních hodnot 
INR. Potíž je však ve skutečnosti, že am-
bulantně implantující stomatochirurgo-
vé ve své ambulantní praxi FFP v mraz-
ničce nemají a mít nemohou, proto tato 
varianta přichází do úvahy jen u lékařů 
provozujících praxi v rámci nemocnic 
s transfuzní službou. 

V této kazuistice po pokusu o evaku-
aci hematomu za INR 6,4 došlo v am-
bulanci implantologa k desítky minut 
lokálně nestavitelnému krvácení, které 
však naštěstí pacient z hlediska TK dob-
ře toleroval. Po převozu na stacionář 
našeho hematologického pracoviště již 
pacient vyplivával koagula velikosti cca 
5 cm, a to kontinuálně, nadále však byl 
kardiálně stabilní. Při vyšetření INR by-
la verifikována hodnota 6,4. S ohledem 
na riziko kardiální zátěže nebyla podá-
vána FFP, které by byl potřeba relativ-
ně velký objem, ale Prothromplex i. v. 
v dávce dle SPC a Kanavit 1 amp. i. v. 
Krvácení jsme pak dostali plně pod kon-
trolu do 2 hodin. Vzhledem k rychlému 
poklesu INR pod 2 byl již od večerních 
hodin téhož dne a pak po dobu do zpět-
ného dosažení účinného INR podáván 
LMWH v dávkách adekvátních k profy-
laxi TEN při mechanické náhradě srdeč-
ní chlopně.

Závěr: I v 21. století, v době masivní 
preskripce tzv. nových perorálních an-
tikoagulancií, mají nadále v mnoha in-
dikačních kritériích své nezastupitelné 

místo v antikoagulační terapii kumariny, 
antagonisté vitaminu K, z nichž nejzná-
mější je warfarin. Mechanismus účinku 
VKA je v blokaci posledního kroku pře-
měny profaktorů koagulačních faktorů 
(II, FVII, FIX, FX – protrombinový kom-
plex) na funkční koagulační faktory tím, 
že inhibují aktivitu enzymu tuto pře-
měnu katalyzující, totiž K-dependentní 
karboxylázy (obr. 3). Nejsou-li podána 
účinná antidota VKA, lze takto navoze-
nou iatrogenní koagulopatii v různé mí-
ře zachytit ještě cca 4 – 10 dní od vysa-
zení VKA.

Se stále se zdokonalujícími lokální-
mi způsoby ošetření po stomatochirur-
gických výkonech je všeobecný trend 
k provádění invazivních výkonů bez 
přerušení antikoagulační terapie warfa-
rinem, a to dle rozsahu výkonu, zkuše-
nosti operatéra a jeho „statečnosti“ až 
do hodnot INR 3. Tyto výkony však mají 
svá medicínská úskalí a pak také úskalí 
čistě lidská, kdy k velkým komplikacím 
může dojít jak ze strany nespolupráce 
pacienta, tak pochybením ošetřujícího 
stomatologa, či kombinací obojího. Je 

Obr. 3: Mechanismus účinku kumarinů inhibicí aktivity K-dependentní karboxylázy, a tedy 
znemožněním kvalitní přeměny prekurzorů faktorů protrombinového komplexu na faktory 
funkční (Zdroj: medlibes.com, upraveno).

Použité zkratky

ATB antibiotika

FFP Fresh Frosen Plasma, čerstvě zmražená plazma 

GBR Guided Bone Regeneration, řízená kostní regenerace

INR International Normalized Ratio, mezinárodní normalizovaný poměr

LMWH Low Moleculary Weight Heparin, nízkomolekulární heparin

NOAC New Oral Anti-Coagulants, nová perorální antikoagulancia

NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, nesteroidní antiflogistika

SPC Summary of Product Characteristics, souhrn údajů o léčivém přípravku
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MUDr. Irena Čápová absolvovala 1. LF UK v Praze v oboru všeobecné 
lékařství. Po promoci v r. 2005 krátce působila ve Všeobecné fakultní 
nemocnici na I. interní klinice hematoonkologie. Od r. 2006 pracuje 
jako ambulantní specialistka na Transfuzním a hematologickém oddělení 
v Oblastní nemocnici Kolín a od r. 2010 na částečný úvazek v Ústavu 
hematologie a krevní transfuze v Praze na superspecializovaném úseku 
pro trombózu a hemostázu. Denně se zabývá problematikou přípravy 
koagulačně rizikových pacientů k operačním výkonům a řešením 
perioperačních krvácení. Z hematoonkologické problematiky se pak cíleně 
věnuje myeloproliferativním onemocněním a plazmocytomu.

Kontakt: irena.capova@uhkt.cz
 Ústav hematologie a krevní transfuze 
 U Nemocnice 2094/1, 128 20  Praha 2

 irena.capova@nemocnicekolin.cz
 Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
 Žižkova 146, 280 02  Kolín II

beze sporu, že invazivista by měl u pa-
cienta s antikoagulační léčbou žádat 
o přípravu interně-hematologicky zdat-
ného kolegu, pokud sám není dostateč-
ně erudován. Zároveň platí pravidlo, že 
rozsáhlejší plastiky a zavádění implan-
tátů se ve stomatochirurgické praxi do-
poručuje provádět do hodnoty INR 1,5. 
Před samotným ošetřením je pak třeba 
tuto přípravu zhodnotit, případně odha-
lit, že nebyla provedena. V naší kazuis-
tice se tak nestalo, na omluvu implan-
tologa můžeme podotknout jen to, že 
jedno podobné ošetření za plné warfari-
nizace již pacient v anamnéze měl a že 
proběhlo bez komplikací. 

Z dalších medicínských úskalí výko-
nů za plné warfarinizace bych chtěla 
zdůraznit předně fakt, že operační te-
rén je pro (očekávaně) vyšší perioperač-
ním krvácení méně přehledný, a proto 
častěji dojde k přehlédnutí lokální, chi-
rurgické příčiny krvácení. Případné ná-
sledující prolongované krvácení lze pak 
jen obtížně posoudit, zda je koagulační 
etiologie či z místní příčiny v operač-
ním poli.

Dále pak by měl operatér pamatovat, 
že hladina INR je proměnlivá veličina, 
a to především dle interakcí warfari-
nu nejenom s dalšími léčivy, kterým se 
není možno při léčbě vyhnout, ale ta-
ké dle příjmu vitaminu K obsaženému 
v pacientově potravě. Obecně pacienti 
po výkonu, zejména pokud rána prosa-
kuje krví, nemívají chuť k jídlu, nepřijí-
mají proto potravou vitamin K jako při-
rozený inhibitor warfarinu, a pokud ne-
ní redukována dávka léku, INR může 
rychle stoupat. 

Dle mého názoru implantolog z na-
ší kazuistiky zaváděl implantáty při INR 
lehce přes 3, což umožnilo přechodné 
zastavení krvácení po výkonu na ces-
tu domů, ale již ne vytvoření kvalitního 
koagula. Další nárůst INR pak pacient 
potencoval hladověním při pachuti krve 
v ústech z mírného krvácení, také uží-
váním doporučených léků a pravidel-
ným přísunem warfarinu v neredukova-
ných dávkách. Za jednoznačnou chy-
bu implantologa pak lze označit snahu 
o evakuaci hematomu sondou širokého 
kalibru za známého INR 6,4. Konečný 
výsledek pokusu o zavedení druhého 
implantátu nakonec tedy nesplnil oče-
kávání pacienta ani lékaře.

Osobně se nekloním k obsolentnímu 
postupu přerušování terapie warfari-
nem s přemosťující léčbou LMWH před 
ka ždým invazivním výkonem. Zdůraz-
ňuji však, že pokud má být výkon pro-
váděn za warfarinizace, je vždy třeba 
velmi pečlivě zvážit plánovaný rozsah 
výkonu (extrakce prostá či chirurgická 

atd.) a perioperační rizika nutnosti roz-
šíření výkonu. Dále by pak mělo být 
standardem zajistit si kontrolu INR pa-
cienta nejlépe mladší 24 hodin, během 
operace opakovaně zkontrolovat s vý-
plachem operační pole a po výkonu pa-
cienta důkladně poučit o interakcích se 
stravou a léky.

Z hematologického hlediska jsou na-
dále za nejbezpečnější s ohledem na ri-
ziko krvácení považovány výkony v za-
jištění LMWH – zejména je-li samotná 
aplikace heparinu s. c. cca 12 – 16 ho-
din před ošetřením a následující pak 
s dodržením aplikačního intervalu 
24 hodin (toto platí pro v praxi nejčastěji 
používanou profylaxi LMWH – 1x den-
ně). Ještě jiné možnosti a způsoby před-
operační přípravy přicházejí a přijdou 
s NOAC, kde je s ohledem na poločas 
léčiva perioperační management snad-
nější, leč větší rizika a komplikace ply-
nou z nedostatku specifických antidot 
a vyšetřovacích metod u mnoha z nich. 
Ale o tom třeba až příště…
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SUMMARY
HOw TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLY
TeST 12: HOw TO MANAGe 
THe exCeSSIVe POSTOPeRATIVe 
BLeeDING, wHICH COULD NOT 
Be CONTROLLeD BY LOCAL 
HeMOSTATIC MeASUReS DUe TO 
ANTICOAGULANT THeRAPY wITH 
wARFARIN

”New oral anticoagulants” are being in-
dicated with growing frequency, however 
warfarin still can not be replaced in ma-
ny indications. In the last years there is 
a clear tendency to perform smaller sur-
gical interventions without interrupting 
the anticoagulant warfarin-therapy. These 
procedures can prove very risky, especia-
lly in cases with INR higher than 2.5 be-
fore surgery and even rising after surgical 
intervention due to drug interactions (e. g. 
antibiotics or analgesics) or vitamin K de-
ficiency (malnutrition or loss of appetite). 
Last but not least it should be always kept 
in mind that a surgical intervention can 
become larger than planned originally 
thus rising the probability of a local pro-
blem and a concomitant later bleeding. 
The presented case-report deals with a si-
tuation following a careless approach to 
the management of anticoagulation thera-
py. An uncomplicated implant placement 
and GBR therapy was performed without 
diagnosing the actual INR. Third day after 
surgery a large hematoma developed, sta-
tim INR showed 6.4. Therapy options are 
presented dealing with this post-operative 
complication. 
 
Čápová I. Jak úspěšně napravit neúspěch. 
Test 12: Jak řešit lokálně nestavitelné 
krvácení u pacienta s antikoagulační 
léčbou warfarinem. 
LKS, 2016, 26(12): 275 – 277
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Užitečnou publikaci vydal tým 
slovenských zubních lékařů MUDr. 
Silvia Timková, Ph.D., MHA, MDDr. 
Marcel Riznič, Ph.D., MUDr. Jozef 
Minčík, Ph.D., doc. MUDr. eugen 
Ďurovič, DrSc., mim. prof., a MUDr. 
Peter Kizek, Ph.D., MHA. Kniha 
má kvalitní sazbu a je tištěna na 
kvalitním papíru. 

Obsah publikace je dělen do 11 ka-
pitol, což umožňuje dobrou orientaci. 
První a druhá kapitola jsou věnovány 
vyšetření jazyka, jeho vývoji, anatomii 
a fyziologii. Následující kapitoly popi-

sují jednotlivé skupiny možného posti-
žení. Nejsou pominuty ani prekanceró-
zy, ani maligní procesy. Oceňuji, že au-
toři připravili přehled většiny onemoc-
nění jazyka na barevných obrázcích. 
Obrázky jsou doplněny textem s popi-
sem, kde je naznačena i diferenciální 
diagnostika a základy terapie. 

Publikace je zaměřena nejen na ši-
rokou oblast zubních lékařů a studentů 
zubního lékařství, ale také na všeobec-
né lékaře, kteří jistě ocení představení 
řady stavů, které nejsou všeobecným lé-
kařům běžně známy. Bezesporu bude 
zajímat i dentální hygienistky.

Lze předpokládat, že o knihu bude 
velký zájem, protože u nás (tedy ani 
v Čechách, ani na Slovensku) podob-
ná publikace dlouho nevyšla. Věřím, že 
na překážku nebude skutečnost, že je 
napsána ve slovenštině, i když některé 
pojmy tak mohou být pro českého čte-
náře méně jasné.

Kniha by měla být distribuována přes 
nakladatelství Quintessenz, s. r. o., 
v současnosti je v nabídce různých in-
ternetových knihkupectví, u nichž se 
cenově liší.

doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.
Hradec Králové

Každý lékař bývá ve své klinické praxi 
s větší či menší mírou konfrontován 
se situací, kdy bývá namístě zvážit 
postexpoziční profylaxi (PeP). Jde 
o imunizaci, kterou by se mělo zabránit 
rozvoji infekčního onemocnění v době, 
kdy již došlo ke kontaktu s příslušnou 
nákazou (např. rizikovému poranění), 
případně se medikamentózně zabraňuje 
vzniku infekce. 

Existují různé způsoby pasivní i aktivní 
imunizace, kdy její jednotlivé typy býva-
jí pro vybraná infekční onemocnění spe-
cifické a závisí na různých faktorech. Pa-
sivní imunizace je nákladnější, občas ji je 
nutno opakovat, ale téměř nemá kontrain-
dikace. Aktivní imunizace bývá však dlou-
hodobě výhodnější a v indikovaných pří-
padech se kombinuje s pasivní (hepatiti-
da A, tetanus apod.). Zvláštní pravidla pak 
platí pro PEP infekce HIV.

U tetanu je důležitý časový údaj o vak-
cinaci. Rutinně se po poranění prová-
dí aktivní imunizace tetanickým anato-
xinem ihned po poranění, pokud od po-
slední vakcinace uplynulo více než 5 let. 
V nejasných případech se přidává i pasivní 
imunizace (250 UI hyperimunního globu-
linu, při rozsáhlejších poranění či při pro-
dlevě až 500 UI i. m.).

U hepatitidy A je u postexpoziční pro-
fylaxe dávána přednost imunizaci aktivní. 
Podává se jedna dávka inaktivované vak-
cíny, a to co nejdříve od expozice. Dříve 
více využívaná imunizace pasivní (nor-
málním lidským imunoglobulinem v dáv-
ce 0,02 ml/kg) je dnes vyhrazena např. 
imunokompromitovaným, dětem do 2 let 
apod.

U infekce HIV se rozhodování o PEP ří-
dí především způsobem expozice (např. 
povahou zranění) a množstvím viru v bio-
logickém materiálu (jeho typem i množ-
stvím). Přednost v PEP se v současnosti dá-
vá kombinaci antivirotik. Jedno léčivo ob-
sahuje v tabletě fixní dvojkombinaci teno-
foviru a emtricitabinu a užívá se 1x den-
ně spolu s tabletou raltegraviru 400 mg 
2x denně. Zmíněnou PEP je zapotřebí za-
hájit co nejdříve od poranění, ideálně do 
24 – 36 hodin, a měla by trvat 28 dnů.

Ve sdělení jsou dále popsány recentní 
postupy imunizace u spalniček, zarděnek, 
planých neštovic, příušnic a vztekliny.
(Chmelař J, et al. Postexpoziční 
profylaxe u vybraných infekčních 
onemocnění. Remedia, 2016, 26: 
376 – 378)

Zpracoval
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
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MDDr. Marcel Riznič, PhD., vyštudoval Lekársku 
fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 2011, odbor stomato-
lógia. Po promócii nastúpil na Kliniku stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie ako študent internej formy 
doktorandského štúdia, ktoré ukončil v roku 2015. Na 
spomínanom pracovisku pôsobí dodnes ako odborný 
asistent. Jeho odborné zameranie je oro-maxilofaciálna 
chirurgia. Venuje sa problematike osteonekróz čeľuste 
a sánky, ktorá bola predmetom jeho dizertačnej práce. 
Z hraničných oblastí sa zameriava na diagnostiku nozo-
logických jednotiek v rámci orálnej medicíny. Menovaný 
sa aktívne zapája do publikačnej a prednáškovej činnosti.

MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA absolvovala 
štúdium zubného lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach. 
V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na LF UPJŠ, 
kde pracuje na oddelení parodontológie a orálnej medi-
cíny UN L. Pasteura v Košiciach. Centrom jej záujmu, 
okrem parodontológie, sú najmä ochorenia postihujúce 
ústnu sliznicu a jazyk a rovnako aj prejavy celkových 
ochorení v ústnej dutine. Venuje sa publikačnej a pred-
náškovej činnosti na Slovensku aj v zahraničí.

Okrem práce pre LF UPJŠ a UN L. Pasteura pôsobí 
aj v privátnej sfére, kde pracuje na súkromnej zubnej 
klinike PeriODental v Košiciach. Je jednou z prvých le-
károv na Slovensku venujúcim sa zavedeniu laserových 
terapeutických postupov v zubnom lekárstve.

doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., mim. prof. Lekár-
sku fakultu v Košiciach ukončil v roku 1961. Od ukon-
čenia štúdia pracoval na lekárskej fakulte a bol dlhoroč-
ným prednostom na oboch zubných klinikách. Venuje 
sa parodontológii a chorobám ústnych slizníc. Má za 
sebou bohatú publikačnú činnosť v časopiseckej a kniž-
nej odbornej literatúre. Za jeho odbornú činnosť ho Slo-
venská komora zubných lekárov menovala za Osobnosť 
slovenskej stomatológie. Je zakladateľom a dlhoročným 
šéfredaktorom stavovského časopisu Stomatológ.

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, ukončil štúdium 
zubného lekárstva v roku 2003 a štúdium všeobecného 
lekárstva v roku 2006 na LF UPJŠ v Košiciach. Pracuje 
ako odborný asistent na oddelení ústnej, čeľustnej a tvá-
rovej chirurgie I. stomatologickej kliniky. Popri práci na 
klinike sa venuje urgentnej medicíne ako lekár záchran-
nej služby. Aktívne prednáša, publikuje a je spoluriešite-
ľom viacerých grantových úloh.

MUDr. Jozef Minčík, PhD. Po absolvovaní LF UPJŠ 
v Košiciach pracoval na parodontologickom oddelení 
I. stomatologickej kliniky, kde sa venoval orálnej patoló-
gii, ochoreniam ústnych slizníc a forenznej stomatológii.
Neskôr prešiel na oddelenie záchovnej stomatológie.
Jeho publikácie boli uverejnené v domácich aj zahranič-
ných odborných periodikách. Je autorom a spoluauto-
rom učebníc kariológie a propedeutiky.

POSTexPOZIČNí 
PROFYLAxe
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historie

OD KAUČUKU K PLASTICKÉ HMOTě

Zubní náhrada z hliníku coby nouzové řešení 
ve válečných letech. Objevily se v 90. letech 
19. stol. jako alternativa ke kaučuku. Náhrady 
zpočátku nesly porcelánové zuby (práce 
vznikla mezi lety 1914 a 1940, provedení spon 
odkazuje spíš na období první svět. války).

Přijatelnou barevnost frontálního 
úseku chrupu už v 60. letech 
19. století řešily tzv. bločky 
dásně a zubů (Zahnfleisch – 
Blockzähne, někdy též Continous 
gums Zähne, kolem r. 1880). 

Celková zubní náhrada 
z měkkého a málo odolného 
Zellonu skutečně sloužila 
v ústech pacienta. Vzácná práce 
Dietera Zukunfta z mistrovské 
školy v Halle (z let 1910–1920).

Kuriózní řešení poválečné nouze. 
Plexisklo z kabin letounů se 
rozemlelo na prášek, přibarvilo 
a nad kahanem přivedlo do 
tekutého stavu. V uzavřené kyvetě 
se vychladilo do žádoucího tvaru 
(práce je vložena v Heilbornově 
artikulátoru, asi r. 1945–1948).

Na voskové bazi 
postavené zuby podle 
prof. dr. Alfreda Gysiho, 
otce moderní protetiky, 
ve stejnojmenném 
artikulátoru (zhotovil 
student Höfig, Drážďany 
nebo Lipsko, r. 1928).

První ručně vrstvené umělé zuby 
z Paladonu a Palapontu fy Kulzer 
(univerzita v Jeně, r. 1938).

Vulkanizační kotlík firmy Jacob Brinzer 
z Lipska s lihovým kahanem. Špičkový výrobce 
dbal na bezpečnost. Lehkomyslné zacházení 
s kotlíky, v nichž byla horká voda a vysoký 
tlak, způsobovalo u nedokonalých výrobků 
i smrtelné úrazy (kolem r. 1900).

Použití kaučuku konečně umožnilo 
zhotovovat „dobře padnoucí“, 
funkční, trvanlivé a finančně únosné 
zubní náhrady i ortodontické aparáty 
pro stále více pacientů. 

Oficiální dějepis uvádí, že legendár-
nímu Charlesi Goodyearovi se v r. 1851 
podařilo přizpůsobit kaučuk pro zubo-
lékařské účely pomocí příměsi síry a po-
užitím technologie zahřívání. V muzeu 
ale máme jeden z prvních ceníků z 21. 
června 1815, přepracovaný 22. září 
1821, vydaný praktickým zubním léka-
řem A. Seiffertem z Postupimi. Už zde je 
uvedena cena za zubní náhradu se zuby 
připevněnými kaučukem na čtrnáctika-
rátovou zlatou bazi.

V druhé polovině 19. století se ke 
kaučuku pracně hledaly alternativy. 
V 60. letech 19. století byl zkoušen 
například celuloid. Ten je ale v dutině 
ústní málo stabilní a mechanicky má-
lo odolný. Porcelán byl vyzkoušen už 

o desetiletí dříve a také shledán jako ne-
vhodný. Úspěchu se nedočkaly ani ná-
hrady vzniklé cheoplastickou technolo-
gií (slitiny připravené při nízkých teplo-
tách). I jejich počátky sahají do polovi-
ny 19. století. Byly zhotoveny ze slitiny 
stříbra a vizmutu, později i hliníku. Te-
kutý kov se odléval do kyvety se zuby. 
Slitina stříbra a vizmutu se neosvědčila, 
teprve slitina s hliníkem se ale dočkala 
praktického užití a objevuje se ještě ve 
40. letech 20. století.

Po r. 1900 se uskutečňovaly další po-
kusy, a to s buničinou, tedy celulózou. 
Výsledkem byl tzv. Zellon. Tento vývoj 
byl zčásti důsledkem blokády Velkou 
Británií za první světové války – kaučuk 
se nedostal do Německa. Ale i přes veš-
kerou nouzi se celulóza neprosadila. 
Teprve vývoj metakrylátů firmou Kulzer 
v r. 1936 přinesl skutečné řešení. No-
vý růžový plast se jmenoval Paladon 
a o dva roky později se k němu přidal 
plast v barvě zubů s názvem Palapont. 

Bezúspěšné byly pokusy z 20. let mi-
nulého století s pryskyřicemi jako Heko-
lit a Neohekolit a ve 40. letech s materi-
álem Lucene. Tak nám nakonec zůstaly 
metakryláty, které se stále zdokonalují.

O použití kaučuku existují disertační 
práce už z 20. let minulého století. Čas-
to uvádějí problémy s materiálem: ne-
žádoucí změny barvy, nákladné opra-
vy, nedostačující možnosti dodatečné-
ho přizpůsobování baze, zmiňována je 
i občasná nesnášenlivost vůči kaučuku 
lidským organismem.

V muzeu v Zschadrassi je vystavena 
řada protéz z různých období, některé 
jsou absolutními raritami.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

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

zastoupení pro ČR a SR

k trend s.r.o.
www.ktrend.cz, info@ktrend.cz

mobil: +420 773 678 878

Pro více informací nás kontaktujte:

www.krbec.cz, info@krbec.cz
telefon: +420 377 22 33 80
mobil:   +420 777 22 33 80
Zpracujeme Vám nezávazné cenové nabídky. 



S 101LKS 12/2016

SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Laboratoř potvrdila, že vzorek, který jste donesl,  
není vypadlá plomba, ale nedocucaná hašlerka…“

Upřímné blahopřání ČSK patří 
jubilantovi z řad funkcionářů Komory:
●● MUDr. eduard Cimbura, CSc.  

slaví v prosinci 70. narozeniny.
V letech 1994 – 2009 byl členem 
představenstva ČSK a jeho parketou 
byla především zahraniční politika 
Komory. Od r. 1994 byl zástupcem 
ČSK v ERO-FDI, v letech 1997 – 2001 
zastával funkci generálního sekretáře 
ERO-FDI. Od r. 2009 je členem čestné 
rady ČSK. Je také znalcem ČSK v oboru 
protetická stomatologie.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v prosinci slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Jarmila Dočkalová
●● MUDr. Božena Kalinová
●● MUDr. Ludmila Procházková
●● MUDr. Milan Sečkář
●● MUDr. Miroslav Smékal
●● MUDr. Stanislav Zedníček

●● MUDr. Halina Fischerová 
slaví v prosinci 70. narozeniny.
Kolegové z OSK Ústí nad Labem přejí 
vše nejlepší, do dalších let hlavně 
zdraví, pohodu a optimismus.

●● MUDr. František Valha 
slaví v prosinci 70. narozeniny. 
Byl dlouholetým předsedou revizní 
komise a aktivním členem oblastní 
komory. Kolegové z OSK České 
Budějovice přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví a životního optimismu do 
dalších let.

●● MUDr. eva Prokopová 
slaví v prosinci významné životní 
jubileum.
Vše nejlepší a do dalších let hodně 
zdraví, radosti přejí kolegyně 
a kolegové z OSK Praha 9.

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 
(O nás/Staňte se členem).

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

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

po, čt: 13.00 – 16.00 hod.
tel.: 234 709 630
společný e-mail:  
profesnipojisteni@dent.cz

Informace o skupinovém profesním 
pojištění, včetně znění rámcové 
pojistné smlouvy č. 8601750275 
a formuláře pro přihlášení, najdete na  
www.dent.cz 
(Pro členy/Životní situace/
Kooperativa pojišťovna, a. s. – 
pojištění profesní odpovědnosti).

●● MUDr. Dana Hájková  
zemřela ve věku nedožitých 85 let. 
S úctou vzpomínají kolegyně 
a kolegové z OSK Praha 7.

●● MUDr. Stanislav Cícha  
zemřel po krátké, ale těžké nemoci 
dne 4. 11. 2016 ve věku 63 let.  
Byl oblíbeným a uznávaným zubním 
lékařem a dlouholetým členem 
revizní komise OSK Praha 3. S úctou 
vzpomínají kolegyně a kolegové 
z OSK Praha 3.

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., Zdibská 35, 182 00  Praha 8
tel.: 603 491 090, znzdent@seznam.cz, znzdent@post.cz

ukázky na www.znzdent.cz
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reklamní prezentace

SNíŽILA JSeM POČeT 
„ZAPOMeNUTýCH“ NáVŠTěV 
MÉ AMBULANCe O CeLÉ DVě TřeTINY

MUDr. Pavla Hrušková je příjemně 
energická, velice nápaditá a má 
neuvěřitelnou chuť do práce. Dělat 
tento rozhovor bylo velmi inspirující. 
Lékařskou fakultu UK v Praze paní 
doktorka ukončila v roce 1994. 
V „papíru“ dělala dokumentaci pouze 
první dva roky po škole, kdy musela 
projít praxí u zkušeného lékaře. 
Od roku 2001 úspěšně provozuje 
soukromou ambulanci se systémem 
DeNTIST+. 

Paní doktorko, můžete se s námi 
podělit o vaše vzpomínky, jak se 
z vás kromě zkušené lékařky stala 
také ostřílená uživatelka softwaru 
DeNTIST+? 

To je jednoduché. V začátku jsem se 
naučila ovládat systém v základních 
funkcích. Každé volno, např. vánoč-
ní svátky, jsem si pak nastudovala ně-
co nového a naučila jsem se systémem 
pracovat i personál ordinace. Dnes již 
využívám snad všechny funkce, kte-
ré mi systém nabízí. Když něco nemo-
hu najít, kontaktuji hot linku CGM, kde 
mi většinou poradí. Dnes si svoji prá-

ci nedokáži bez ambulantního systému 
vůbec představit. Přemýšlím, jak si ně-
kteří dobrovolně přidělávají práci, když 
systém buď vůbec nemají, nebo ho ne-
využívají. Vždyť DENTIST+ za mě udě-
lá spoustu práce, a to i do budoucna 
(EET). Mimo jiné mi nabízí ty správné 
kódy pro konkrétní pacienty (například 
u ošetření dětských pacientů), dělá zají-
mavé a důležité statistiky (například vý-
kazy pro ÚZIS), zpracovává vyúčtování 
pojišťovnám a kontroluje pojištění u pa-
cientů. V neposlední řadě pak také dí-
ky softwaru posílám objednaným paci-
entům SMS o jejich plánované návštěvě 
v ordinaci. Svoji zkušenost se nyní po-
kusím předat své známé lékařce, která 
ke mně dorazí, aby načerpala praktické 
zkušenosti s programem.

Těší nás, že software pro vás 
každý den odvádí práci, kterou 
garantujeme, že odvádět má. 
Zastavme se u zmíněných SMS zpráv 
pacientům. Za CGM mohu říci, že 
v měsíci listopadu bylo již odesláno 
2 miliony CGMesek. Co vás přivedlo 
na myšlenku tuto službu zavést?

Rozhovor s MUDr. Pavlou Hruškovou

Naše cesta k modulu CGMesky byla 
trochu komplikovaná. Zahájili jsme ji 
tím, že jsme neustále upomínali pacien-
ty poté, co na návštěvu u nás zapomně-
li. Brzy jsme přišli na to, že tento postup 
není příliš efektivní, a změnili jsme jej. 
Nyní našim pacientům zasíláme SMS 
před každou jejich plánovanou návště-
vou u nás v ordinaci. Na řešení těchto 
situací mě přivedla má manikérka, kte-
rá volí stejnou cestu pro své zákaznice. 
Před každou návštěvou mi pošle SMS. 

řada lidí si teď možná říká, že to 
posílání SMS upomínek pacientům 
musí stát spoustu peněz. řeknete 
nám, jaká je skutečnost? 

To si myslely moje sestřičky a re-
cepční také. Já jsem však „národohos-
podář“ – vše mám vedeno v tabulkách 
a barvičkách. Zjistila jsem, že posí-
lání SMS pacientům předem je velice 
efektivní. Snížila jsem tímto počet „za-
pomenutých“ návštěv o celé dvě třeti-
ny. Při ceně jedné preventivní prohlíd-
ky za více než 400 Kč se mi odesílání 
CGMesek opravdu vyplatí. Ztráta času 
i příjmu se pak násobí, když zapome-
ne přijít na návštěvu například čtyřčlen-
ná rodina. Důvodem, proč se nedosta-
vit k objednanému ošetření, může být 
nejen strach z vyšetření, ale v dnešní 
době i častá časová zaneprázdněnost. 
CGMeska je však vhodným nástrojem 
k připomenutí, díky němuž se pak ná-
vštěva uskuteční.

Nejsou vaši pacienti spíše naštvaní, 
že je takto upomínáte? Nevnímají 
SMS jako obtěžující?

Ba naopak. Pacienti jsou rádi a má-
me od nich opravdu dobré reference, 
někteří dokonce navrhují i jisté úpravy 
(např. doplnění času objednání). Člo-
věk samozřejmě také musí vhodně zvo-
lit text zprávy, který pacientům posílá. 
Například páteční zpráva pacientovi, 
že je objednán na příští pracovní den, 
vyvolala zvýšený počet telefonátů, zda 
pracujeme i v sobotu.

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

MUDr. Pavla Hrušková ve své ordinaci.
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odborná diskuse

ReAKCe ČOS NA PříSPěVeK  
ORTODONCIe ZALOŽeNá NA ReTAINeReCH

Viz: Mach M. Ortodoncie založená na retainerech aneb o principech okluze. LKS, 2016, 26(10): S83

Ve formátu PDF je LKS 10/2016 dostupné na: www.dent.cz (Časopis LKS).

V odborném recenzovaném časopise 
LKS 2016, roč. 26, č. 10, s. S83, bylo 
otištěno v rubrice „Odborná diskuse“ 
sdělení MUDr. Milana Macha, odborností 
parodontologa, pod názvem „Ortodoncie 
založená na retainerech aneb o principech 
okluze“. Vzhledem k tomu, že předmětné 
sdělení polemizuje s některými obecně 
uznávanými skutečnostmi o stabilitě 
ortodontické léčby založenými na 
evidence-based medicine, tj. „vědomém, 
zřetelném a soudném používání nejlepších 
současných důkazů při rozhodování o péči 
o jednotlivé pacienty“ (1, 2), považuje 
výbor České ortodontické společnosti 
za potřebné na tvrzení uváděná v tomto 
sdělení přiměřeným způsobem reagovat.

Je jistě chvályhodné, že autor sdělení zdů-
razňuje potřebu dodržování alespoň elemen-
tárních principů a pravidel statické i dynamic-
ké okluze. Korekce okluzálních relací a navo-
zení harmonické okluze je, koneckonců, pře-
ce hlavním důvodem existence samostatného 
oboru ortodoncie. Je rovněž správné, že au-
tor zdůrazňuje potřebu dodržování koncep-
ce neutrální zóny při plánování i vedení orto-
dontické léčby. Hlavním důvodem provádění 
ortodontické extrakční léčby i tzv. strippingu 
je právě dodržování tohoto principu. A určitě 
lze souhlasit i s názorem, že úspěšná ortodon-
tická léčba dospělého člověka nemusí nutně 
končit v Angleově první třídě (Angleovou prv-
ní třídou zde autor patrně myslí vztah duální-
ho antagonismu hrbolkových zubů).

S čím ale naprosto souhlasit nelze, je auto-
rovo simplifikované pojetí stability ortodon-
tické léčby a z něj plynoucí dedukce o (ne)
potřebě retence k udržení výsledku ortodon-
tické léčby. Retence je nezbytná část orto-
dontické léčby z hlediska minimalizace re-

cidivy vady, tj. nežádoucích změn v poloze 
zubů po ukončení aktivní fáze ortodontické 
léčby (3, 4). Základních příčin, proč k reci-
divám dochází, je několik. Kromě autorem 
zmiňovaných faktorů okluze a faktorů sva-
lových ve smyslu existence neutrální zóny 
má na vznik recidiv podstatný vliv uspořá-
dání periodontálních a gingiválních vláken. 
Ta se mohou po léčbě reorganizovat zpravi-
dla v řádu měsíců, ale také i let nebo také ni-
kdy. Po dobu přestavby periodontálních vlá-
ken je retence pro udržení výsledku naprosto 
nezbytná. Individuálně nelze dobu přestavby 
spolehlivě predikovat, a to zvláště u dospělé-
ho člověka. Konečně, ke stavu recidivy při-
spívá samotná existence organismu v čase, tj. 
další růst a vývoj měkkých tkání ve smyslu 
změn jejich polohy i tonicity, růstová změ-
na relace čelistních kostí atd. A to jsou fakto-
ry, které ortodontická léčba nemůže ovlivnit 
prakticky vůbec.

Z hlediska evidence-based orthodontics je 
prakticky důležitý tento poznatek: po ukon-
čení retence se u některých pacientů žádná 
recidiva neprojeví. Neexistuje však žádný 
spolehlivý způsob predikce, jak předem ur-
čit, kteří pacienti to budou. Proto by všichni 
pacienti měli být léčeni tak, aby bylo zajiště-
no, že se u nich recidiva neprojeví. Z tohoto 
hlediska je také potřeba ortodontické paci-
enty v rámci informovaného souhlasu s léč-
bou přiměřeně poučit o nepredikovatelné 
povaze recidivy a o skutečnosti, že pro spo-
lehlivé udržení výsledku ortodontické léčby 
je potřebná retence celoživotní (5). I z toho-
to hlediska má autor kritizovaného sdělení 
svým způsobem pravdu, když tvrdí, že „ce-
loživotní drátěné retainery vlastně přiznávají 
nestabilní postavení zubů jako cíl léčby“. Po-
važuje-li autor tuto skutečnost za „prohru or-
todontické léčby a nerespektování principů 

přírody“, nabízí se otázka, co by považoval 
za výhru ortodontické léčby při respektování 
principů přírody. Lze mít za to, že by to měl 
být dlouhodobě spolehlivě stabilní výsledek 
léčby bez potřeby retence. Jenže jak validní 
epidemiologické studie, tak i empirická pra-
xe přinášejí důvěryhodné poznatky o nepří-
jemné skutečnosti, že takový stav není mož-
né spolehlivě navodit. Existuje řada platných 
pravidel, jak riziko recidivy umenšit, a pra-
videlná okluze na konci léčby i neexpanzní 
ortodontická léčba mezi ně zajisté patří, ale 
cíleně zajistit, že se recidiva neobjeví, není 
bez spolehlivého retaineru možné.

Z textu sdělení z LKS 10/2016 i z doporuče-
né studijní literatury lze dovodit ideovou sou-
náležitost autora sdělení s terapeutickými gna-
tologickými koncepcemi Petera Dawsona (6) 
v zubním lékařství a Ronalda Rotha (7) v or-
todoncii. S přihlédnutím k oběma nesporným 
literárním autoritám zde není bez kontextuál-
ní zajímavosti, že velmi uznávané Da wsono-
vy gnatologické teze jsou také jedním z důvo-
dů, proč jsou relativně spolehlivé fixní retaine-
ry uplatňovány v klinické praxi i gnatologicky 
orientovanými ortodontisty (8).

Předmětné kritizované sdělení popírá opa-
kovaně prokázaná objektivní fakta takovým 
způsobem, že, u vědomí impaktu stavovské-
ho časopisu na naši širokou odbornou veřej-
nost, se výbor České ortodontické společnos-
ti rozhodl reagovat, a v zájmu ortodonticky 
léčených pacientů i jejich zubních lékařů 
prohlašuje, že uváděné názory na nepotřeb-
nost retainerů pro udržení výsledků ortodon-
tické léčby neodpovídají soudobému „state-
-of-the-art“, a to ani v případech, kdy bylo 
ortodontickou léčbou dosaženo anatomicky 
bezvadné a funkčně vyvážené okluze. 

Vážená redakce, na závěr si lze do bu-
doucna přát, aby odborný recenzovaný ča-
sopis LKS otiskoval vedle jiných odborných 
sdělení i mnoho dalších diskusních či pole-
mických příspěvků, ale takových, které bu-
dou založeny na objektivních faktech, niko-
li „revolučních“ příspěvků, které přispíva-
jí pouze ke zvyšování míry informační en-
tropie v řadách naší odborné veřejnosti a ke 
snižování kredibility našeho společného ča-
sopisu LKS u specialistů v oboru ortodoncie.

Za výbor České ortodontické společnosti:
MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

vědecký sekretář ČOS
MUDr. Eva Šrámková

prezidentka ČOS
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

viceprezident ČOS
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DeNTAL 
SUMMIT 2016

odborné akce

Ve dnech 28. – 29. 10. 2016 
se v Praze konal šestý ročník 
mezinárodního kongresu Dental 
Summit. Letošní ročník byl jiný 
oproti minulým pěti, protože poprvé 
neprobíhal jako součást veletrhu 
Pragodent, ale jako zcela samostatná 
akce, která se díky těmto okolnostem 
přesunula (alespoň částečně) 
z pražských Holešovic do Top Hotelu 
na Chodově. Termínu víkendu 
státního svátku využilo k návštěvě 
vzdělávací akce bezmála 700 zubních 
lékařů, techniků a studentů. 

Program kongresu se jako každoroč-
ně skládal z širokého spektra témat. Le-
tos jsme zůstali u jediného pódia v nej-
větším Top Congress sále, kde se odehrá-
val celý kongres. 720 minut čistého času 
svými prezentacemi na 13,5 metrů širo-
ké LED obrazovce naplnili jednak auto-
ři teoretických přednášek ze zubního lé-
kařství – dr. R. Mounajjed, dr. K. Cyp-
richová, P. Myšička, dr. I. Marek, dr. J. 
Kunkela a dr. D. Černý. Prof. Vl. Černý 
z Hradce Králové přednesl svůj pohled 
na bezpečný postup podávání analgose-
dace a celkové anestezie v praxi zubní-
ho lékaře. Program jako každý rok vy-
zdobily přímé přenosy výkonů ze zubní 
ordinace, které letos proběhly v holešo-
vické ordinaci 3DK kliniky. Dr. J. Streb-
lov, dr. M. Tomeček a dr. J. Špiller před-
vedli svou chirurgickou zručnost při vý-
konech na parodontu a augmentaci. Dr. 
R. Mounajjed demonstroval postup mi-
nimálně invazivní preparace na celoke-
ramickou korunku. Přímý přenos z ordi-
nací už tradičně zajišťoval hradecký He-
lios s dr. P. Šmahelem v roli režiséra. 

Během pátku se uskutečnily pod ná-
zvem Kontroverze dvě mikropanelové 
diskuze, kde se aktéři snažili přiblížit 
některá diskutovaná témata. Dr. M. To-
meček a dr. J. Špiller diskutovali rozli-
šení augmentačních technik, které ná-
sledně v sobotu prakticky prováděli. Dr. 
H. Zallmannová pak s dr. J. Prouzou 
vysvětlovali své přístupy k praktikování 
endodoncie. 

Každoroční soutěž studentů a mla-
dých lékařů Junior Challenge proběh-
la jako test mnohočetného výběru se-
stavený z otázek zaslaných přednášejí-
cími kongresu. Vítězem soutěže se stal 
student 4. ročníku z Hradce Králové Vít 
Jiroušek. Stejné otázky posloužily ta-

Junior Challenge – odborná vědomostní soutěž o ceny. Vítězem studentské části se stal Vít 
Jiroušek (zcela vpravo) a celkovým vítězem MDDr. Milan Cetkovský (druhý zleva).

Live show – přímý přenos 
parodontologické operace z ordinace 
3DK, operatér MUDr. Jan Streblov.

Kontroverze – duel na téma augmentace 
alveolárního výběžku v podání MUDr. 
Jana Špillera (na snímku) a MUDr. 
Martina Tomečka.

ké pro udělení cen partnerů kongresu, 
protože prostřednictvím mobilních te-
lefonů a tabletů mohli odpovídat také 
všichni účastníci v sále. Do soutěže se 
zapojilo více než 200 lékařů a vítězem 
hlavní ceny generálního partnera kon-
gresu – firmy Dentamed – se stal s nej-
vyšším skóre správných odpovědí v nej-
kratším čase dr. Milan Cetkovský. 

Společenský večer s rautem a hudbou 
doplnil tu správnou kongresovou atmo-
sféru. Večer vrcholil koncertem skupi-
ny Vypsaná Fixa, jejíž frontman Márdi 
značnou část koncertu bedlivě sledoval 
produktové video jednoho z partnerů 
kongresu. 

Bohatý doprovodný program zahrno-
val charitativní výstavu fotografií Lidé 

na cestě mapující životy utečenců před 
válečným konfliktem v Sýrii a prodejní 
výstavu děl zubních lékařů Díla bez ka-
zu, jejíž výtěžek bude věnován na po-
moc uprchlíkům. Účastníkům byla také 
k dispozici zdarma právní poradna dr. 
Veskové. 

Kongres byl podpořen prostředky part-
nerů – Dentamed, KaVoKerr, 3M, Bio-
met3I a GC. Díky jejich podpoře je mož-
né kongres učinit finančně dostupným 
i pro studenty zubního lékařství. 

Celý program kongresu, abstrakta 
jednotlivých přednášek a fotografie na-
leznete na webu dentalsummit.cz.

MUDr. Daniel Černý
prezident Dental Summit 2016
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Ze 77. SYMPOZIA IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR

odborné akce

Podzimní sympozium IK ČR se 
konalo 8. 10. 2016. Sice trochu mimo 
centrum republiky, ale zato v krásné 
krajině, v okolí lipenské vodní nádrže. 

Hlavním protagonistou byl MUDr. 
Petr Barták (Praha). Všechny přítomné 
zaujal vynikajícím, perfektně dokumen-
tovaným sdělením bez nadsázky evrop-
ské úrovně, které se pod názvem Ce-
mentované, nebo šroubované? vyčer-
pávajícím způsobem zabývalo proble-
matikou fixace suprakonstrukcí. Autor 
prezentoval výhody i nevýhody obou 
hlavních technik. Největší slabinou ce-
mentovaných prací je nekontrolovatel-
né přetlačení fixačního cementu do pe-

riimplantátového sulku a z toho plynou-
cí vznik periimplantitidy. Fixační mate-
riál nelze v této lokalizaci spolehlivě 
odstranit a mnohdy ani rentgenologicky 
prokázat. Za nejvíce rizikové považu-
je metakrylátové cementy. Přestože oba 
způsoby fixace suprakonstrukcí mají 
své přednosti, šroubování lze považovat 
za výhodnější a autor je i na svém pra-
covišti z větší části preferuje. 

V programu pokračoval MUDr. Aleš 
Váňa (Praha) úvahou o komplikacích 
full-arch rekonstrukcí horního zubní-
ho oblouku. Své vystoupení opřel o ka-
zuistické sdělení popisující dramatické 
selhání fixní náhrady v bezzubé hor-
ní čelisti. V dlouhé diskuzi posluchači 
upozornili zejména na zvýšené riziko 
periimplantitidy při agresivní parodon-
titidě v anamnéze a na nebezpečí in-
traoseální perzistence mikroorganismů 
řadu měsíců po extrakci zubů z ostitic-
ké kosti.

Následoval osmý díl seriálu O čem 
se píše. Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, 
CSc., a MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., 
z Hradce Králové tentokrát zvolili ne-
příliš frekventované téma propriocep-
ce implantátů. Z diskuze vyplynulo, 
že implantační řešení určitým stupněm 
propriocepce (správněji oseopercepce) 
disponují, avšak její úroveň pravděpo-
dobně není tak vysoká, jak se v někte-
rých současných literárních pramenech 
uvádí. Propriocepce zubů se omezu-
je a kvalitativně mění spojením zubů 
do rozsáhlých můstků. Tyto zajímavé 
a prakticky významné závěry vyplynuly 
i z osobní zkušenosti několika přítom-
ných implantologů, kteří sami mají za-
vedeny oseointegrované implantáty.

Podrobnosti o akcích IK ČR najdete 
jako vždy na www.ikcr.cz.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

csk.qxp_Sestava 1  14.11.16  16:50  Stránka 1
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MODeRNí FORMA VZDěLáVáNí – eDUDeNTAL.CZ 

reklamní prezentace

Představujeme nově spuštěný video on-
line portál pro dentální tým a přinášíme 
rozhovor se Zdeňkem Břeněm a Klárou 
Klapalovou.

Můžete nám portál edudental.cz 
v krátkosti představit?

Klára Klapalová: Edudental.cz je mo-
derní video vzdělávací portál. Tedy na jed-
nom místě se vzdělává celý dentální tým 
– zubní lékař, sestra, zubní technik a den-
tální hygienistka. Moderní formou video 
přednášek mohou uživatelé studovat kdy-
koli a kdekoli, bez omezení místa a ča-
su. Jak již bylo zmíněno, jedná se o video 
portál – tedy každá přednáška je zpraco-
vána ve formě videa s lektorem. Z průzku-
mu na podobném portálu pro lékárníky 
Edu co mm. cz víme, že tuto formu si vybírá 
přes 90 % uživatelů.

Proč právě vzdělávací portál pro 
dentální tým?

Zdeněk Břeň: Systém vzdělávání Edu-
dental na vlastní platformě jsme letos při-
vedli na svět především proto, abychom 
rozšířili rodinu našich digitálních projek-
tů. Dnes již velmi úspěšně využívá video 
vzdělávání více než 7000 lékárníků a far-
maceutických asistentů v České republice 
a na Slovensku. Od loňského roku také stu-
dují zdravotní sestřičky na portálu Eduses-
tra a letos přinášíme tuto moderní metodu 
e-learningového studia pro lékaře, zubní 
lékaře a celý dentální tým v zubní ordina-
ci. A proč? Získali jsme významnou zkuše-
nost z mnoha průzkumů na portálu Edu-
comm, kde odborníkům v lékárnách vyho-
vuje studium kdykoli a kdekoli. Snižování 
účasti lékařských a nelékařských profesí na 
fyzických vzdělávacích akcích je obrazem 
trendu naší uspěchané doby. I tyto profe-
se se snaží hospodárně nakládat se svým 
časem a hledají efektivní řešení v jeho 

úspoře. Udělali jsme si analýzu u více než 
100 zubních lékařů a získali podobné in-
formace, jako u jiných zdravotnických pro-
fesí. Čas je i pro zástupce dentálních týmů 
dnes velmi důležitý. 87 ze 100 zubních lé-
kařů potvrdilo, že pokud jim bude nabíd-
nut kvalitní, intuitivní a uživatelsky příjem-
ný systém pro studium na internetu, je to 
pro ně jednoznačný podnět v tomto sys-
tému postgraduálně studovat. Tak jsme ho 
přivedli na svět. Prostředí Edudentalu testo-
valy desítky zubních lékařů a jsme rádi, že 
jsme očekávání odborníků v zubních ordi-
nacích naplnili.

Zmínila jste video portál,  
jak se tedy na portálu studuje? 

Klára Klapalová: Video je skutečně hlav-
ním studijním materiálem portálu. Kromě 
něj je ale současně k dispozici i textový 
přepis přednášky či powerpointová prezen-
tace. Uživatel může v průběhu přednášky 
rovněž poslat dotaz na lektora, nebo si vy-
tvořit poznámky. Ty si pak uloží, násled-
ně vytiskne a má je k dispozici. Záleží na 
každém, jaká forma mu vyhovuje nejvíce. 
Přednášku lze kdykoli zastavit a následně 
se k ní vrátit. Podmínkou je jen připojení 
k internetu. Studium je dostupné na všech 
multimediálních zařízeních. 

Jaký je tedy zásadní rozdíl mezi 
klasickým e-learningem, tak jak ho 
známe, a portálem edudental.cz?

Zdeněk Břeň: Rozdíl je především ve for-
mě studia. Edudental nabízí několik forem 
studia. Přednášky jsou především ve formě 
video přednášek. Systém umožňuje komu-
nikovat s lektory a pořizovat si vlastní po-
známky. Zcela automaticky vyhodnocuje 
porozumění problematiky a vydává certi-
fikáty za absolvování odborné video před-
nášky. Zajišťuje především zcela nenuceně 
i možnost přijímání informací o produk-

Vzdělávání pro dentální tým na jednom místě – vzdělávejte se společně, přesto tam, kde chce každý sám

Vyzkoušejte si pohodlné, přesto kvalitní a plnohodnotné studium. 
Využijte poukazu, který je rozesílán s LKS 12/2016, a vystudujte si bezplatně přednášku na portálu www.edudental.cz.
Můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání.

Zdeněk Břeň, ředitel společnosti 
Health communication, s. r. o.

Ing. Klára Klapalová, projektová 
manažerka portálu Edudental.cz

tech výrobních firem. Edudental má znač-
ku originálního produktu. Pokud bych měl 
zjednodušit zásadní rozdíl oproti klasické-
mu textovému e-learningu: představte si 
virtuální video vizuální kongres na interne-
tu s možností přijít na video přednášky teh-
dy, kdy vy sami chcete a kde chcete.

Co nabízí portál edudental.cz 
v rámci obsahu?

Klára Klapalová: Snažíme se uživatelům 
nabídnout jak profesní, tak i osobní rozvoj. 
Přednášky na tomto portálu můžeme roz-
dělit do dvou skupin: odborné přednášky 
(kreditované) a honorované prezentace (fi-
remní, bonusové). Odborné přednášky jsou 
zařazené do systému celoživotního vzdělá-
vání. Tedy každý studující po úspěšném ab-
solvování testu získá ihned potvrzení o ab-
solvování přednášky s počtem kreditů. Dru-
hou skupinou jsou přednášky honorované, 
což jsou firemní prezentace a přednášky 
z oblasti psychologie a osobního rozvoje. 
Za vystudování honorovaných prezentací 
získáte na váš účet fiktivní body – edubody 
(příspěvek na studium). Plánujeme i záběry 
z operací či kazuistiky. Nyní je v produkci 
přednáška s panem doktorem Koukolíkem 
na téma Stres a Komunikace s problematic-
kými typy pacientů od pana primáře Kryla. 
Jednotlivé kategorie se nyní plní odborným 
obsahem. Pokud tedy máte téma, které bys-
te rádi na portálu viděli, nebo byste chtě-
li zařadit konkrétního lektora, napište nám 
své doporučení na edudental@hcom.cz. 
Vítáme takovou iniciativu!

Kolik stojí studium na tomto portálu? 
Klára Klapalová: To je dobrá otázka. Stu-

dium si mohou uživatelé platit jednak ban-
kovním převodem nebo studovat na por-
tálu zcela bezplatně. Ano, opravdu zcela 
bezplatně. Je to volba každého, jakou va-
ri antu platby si sám zvolí. Pokud si vybe-
rete platbu převodem, zaplatíte za jednu 
přednášku 240 Kč. Jak jsem již zmínila, 
portál Edudental umožňuje i bezplatnou 
formu studia. Uživatelé mohou zhlédnout 
honorované firemní či bonusové prezen-
tace, za jejichž absolvování obdrží fiktiv-
ní body (edubody) na svůj studijní účet. Po 
nasbírání dostatečného počtu si následně 
mohou pomocí těchto bodů přednášku za-
platit. Je to svobodná volba každého uživa-
tele, zda si chce za studium platit či vystu-
dovat honorované (bonusové, firemní) pre-
zentace a studovat bezplatně.

Health communication, s. r. o.
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KONGReS ČeSKÉ ORTODONTICKÉ SPOLeČNOSTI 2016 
PřINeSL I řADU MeZIOBOROVýCH PřeDNáŠeK

odborné akce

Jako každý rok se i letos koncem 
září (22. – 24. 9. 2016) konal kongres 
České ortodontické společnosti 
(ČOS), tentokrát v Praze ve stylových 
prostorách Národního domu na 
Vinohradech. Tématy kongresu byly 
funkční ortodoncie, problematika 
TMK a dentální estetika.

Třídenní přednáškový maraton zahá-
jil celodenní kurz prof. Marcela Korna, 
jehož neotřelý pohled na interceptivní 
ortodontickou terapii a funkční aspekty 
léčby dospělých pacientů byl opravdu 
jedinečný. V pátek se představila široká 
plejáda zahraničních i českých předná-
šejících, kteří zrekapitulovali problema-
tiku funkční terapie a TMK v souvislos-
tech nových poznatků 21. století.

Pozvané praktické zubní lékaře zau-
jal sobotní program zaměřený na inter-
disciplinární spolupráci v oblasti den-
tální estetiky, který organizátoři pláno-
vali v součinnosti s Českou akademií 
dentální estetiky (ČADE). Kromě zají-
mavých mezioborových přednášek by-

lo novinkou zařazení panelové disku-
ze pod vedením MUDr. Jana Streblova 
a MUDr. Ivo Marka, Ph.D., v níž dva 
týmy specialistů představily různé kon-
cepty terapie u mladé pacientky se ztrá-
tou středního stálého řezáku úrazem.

V prostorách Majakovského sálu se 
paralelně s odborným programem ko-
nala rozsáhlá výstava firem, kde spo-
lečnosti prezentovaly novinky v oblasti 
materiálů a moderních technologií. Me-
zi zajímavosti kongresu určitě patřilo 
Muzeum ortodoncie, kde byly vystave-
ny exponáty a odborná literatura z his-
torie české ortodoncie. Expozici, umís-
těné v jednom ze salonků, kralovaly vit-

ríny s českými patenty (estetický zámek 
Irisa prof. Kamínka a evicrolové zámky 
manželů Šubertových atd.), ale i archa-
ická vrtačka na „nožní“ pohon. Poutavý 
byl i společenský program – prezident-
ský večer na motivy Slovanské epopeje 
Alfonse Muchy plný ortodontistů v do-
bových krojích se opravdu vydařil.

Další kongres ČOS je plánován na zá-
ří 2017 v Liberci, všichni zájemci o té-
ma ortognátních operací a retence po 
ortodontické léčbě jsou srdečně zváni. 
Na viděnou za rok na Ještědu!

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
exprezidentka kongresu ČOS 2016

Letošní kongres 
České ortodontické 
společnosti s bohatou 
účastí zahraničních 
přednášejících se konal 
v pražském Národním 
domě na Vinohradech.

K zajímavostem kongresu patřilo Muzeum ortodoncie. Na fotografii je 
vitrína s historickými antropometrickými pomůckami, symetrografem 
a archaickou obličejovou maskou spolu s ukázkou kortikotomií. 

Slavnostní večer se konal na motivy Slovanské epopeje Alfonse 
Muchy. V dobových krojích jsou na fotografii MUDr. Marie 
Štefková, CSc., a prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
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ČeSKá eNDODONTICKá SPOLeČNOST  
USPOřáDALA JIŽ 8. VýROČNí KONGReS 

odborné akce

Česká 
Endodon�cká 
Společnost

Slunečný podzimní den 24. 9. 2016 
patřil všem zájemcům a nadšencům 
pro endodoncii. V Orea Hotel 
Pyramida Praha se konal již 8. výroční 
kongres České endodontické 
společnosti (ČeS). Kongresový sál 
naplnilo 260 účastníků a zbylé 
prostory byly vyhrazeny sponzorům 
a vystavovatelům. 

Svou přítomností potěšil i prezident 
Slovenské endodontické společnosti 
MUDr. Vlastimil Graus, Ph.D., MPH, 
MSc. Na Slovensku vznikla společnost 
v roce 2015 a chystá 1. endodontický 
kongres SES, který se bude konat 18. 3. 
2017.

Dopolední blok patřil Dr. Fabiu Gor-
nimu, který je bývalým prezidentem 
a aktivním členem Italské endodontické 
společnosti a uznávaným odborníkem 
ve svém oboru. Je čestným členem Ev-
ropské endodontické společnosti a čle-
nem Akademie mikroskopické stomato-
logie. Je zakladatelem Style Italiano En-
dodontics. Jeho přednáška Endodontic-
ké dilema byla rozdělena do dvou čás-
tí. Pojednávala o nových terapeutických 
možnostech, hlavně v endochirurgii. 
Dr. F. Gorni svou přednášku obohatil 
o vynikající videozáznamy a perfektní 
obrazovou dokumentaci.

Následovala přednáška MUDr. et 
MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., o retroendo-
dontickém ošetření v moderní chirurgic-
ké endodoncii. Autor zdůraznil význam 

Prezidenti České a Slovenské 
endodontické společnosti – MUDr. 
Daniel Černý (vlevo) a MUDr. Vlastimil 
Graus, Ph.D., MPH, MSc. (vpravo).

Společná fotografie členů České endodontické společnosti.
V dopoledním bloku kongresu ČES 
přednášel Dr. Fabio Gorni z Itálie.

RTG, srovnání klasického rentgenogra-
mu a CBCT při plánovaní vlastního vý-
konu. Ukázal, jak se vyvarovat chyb, je-
jichž příčinou je často špatná diagnos-
tika a nesprávné plánování a provedení 
výkonu. Tato přednáška byla též bohatě 
a kvalitně dokumentována.

Velice zajímavé sdělení o infrakcích 
prezentoval prezident ČES MUDr. Da-
niel Černý. Na několika případech de-
monstroval postup diagnostiky a ošet-
ření zubů s infrakcemi. S infrakcemi se 
v našich praxích setkáváme poměrně 
často, ať už na podkladě chronického 
nebo jednorázového přetížení, a pro-
to ucelené shrnutí diagnostiky pulpy 
v případě infrakcí bylo velmi přínosné. 

Výborně podaná přednáška byla opět 
skvěle dokumentována.

Poté svou prezentaci přednesl MUDr. 
Jiří Palek. Na svých kazuistikách pouká-
zal na možnosti postupu odložené pre-
parace zubu a oddálení endodontické-
ho ošetření a zachování vitality zubu.

Jako poslední v programu byla zařa-
zena přednáška našeho dlouholetého 
člena MUDr. Jana Švába. I v pozdních 
odpoledních hodinách byl sál naplněn 
a autor svým vtipným podáním oživil 
zajímavé kazuistiky na téma Endodon-
cie v horní frontě – co nás může pře-
kvapit. Ukázal, že i při ošetření zdánli-
vě jednoduchých případů se může en-
dodontické ošetření neočekávaně a ne-
příjemně zkomplikovat.

Celý den panovala příjemná atmosfé-
ra, všechna sdělení doprovázely zajíma-
vé diskuze, které pokračovaly i v kuloá-
rech. Večer po skončení odborného pro-
gramu se konal společenský večer s rau-
tem. V doprovodném hudebním progra-
mu účinkoval Libor Šmoldas, ja zzový 
kytarista a skladatel oceněný několika 
uznávanými cenami, a Zeuritia. 

Opětovný úspěch endodontického 
kongresu je velkou odměnou za práci 
členů výboru a celé odborné společnos-
ti. V příštím roce oslaví ČES 10. výročí 
svého založení a na podzim roku 2017 
se můžeme těšit na 9. výroční kongres.

Za Českou endodontickou společnost
MUDr. Soňa Hüttnerová
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NěMeCKO HOSTILO 40. VýROČNí KONGReS 
eVROPSKÉ PROTeTICKÉ ASOCIACe 

odborné akce

Jubilejní 40. výroční kongres 
evropské protetické asociace 
(ePA) se konal 14. – 17. 9. 2016 
v Halle (Saale) v SRN. Významné 
setkání protetiků z celého 
světa tematicky navázalo na 
předcházející kongresy ePA, 
které se konaly v roce 2014 
v Istanbulu a poté v roce 2015 
v Praze, kde organizátorem byla 
Česká společnost protetické 
stomatologie (ČSPS) ve spolupráci 
s Českou stomatologickou 
komorou (ČSK). 

Na programu EPA 2016 byla témata 
Gerontologie v protetice, Výuka pro-
tetiky a CAD/CAM technologie se za-
měřením na výrobu celkových náhrad. 
Kongres byl pořádán ve spolupráci s Ně-
meckou společností pro protetickou sto-
matologii a biomateriály (DGPro). Sym-
pozia se zúčastnilo asi 400 účastní-
ků. Zahájil ho prezident kongresu EPA 
2016 prof. dr. Jürgen M. Setz (SRN).

Následovala Oxford lecture F. Müller 
(Švýcarsko) o vývoji protetiky za po-
sledních 30 let, aneb od protetiky ke ge-
rontologii. Zmínila, že ve Švýcarsku je 
v současnosti 24 – 29 % populace star-
ší 60 let, z toho celkovou náhradu nosí 
asi 12 % pacientů, částečnou snímatel-
nou 35 %, mezery v chrupu má 11 % 
a úplně bezzubých je 12 % pacientů. 
Tato čísla spolu s celkovým zdravotním 
stavem jsou zásadní pro koncepci pro-
tetické péče o pacienty starší 60 let. Po-
lymorbidita a s ní spojená hojná medi-
kamentózní terapie má často vedlejší 
účinky. Např. xerostomií ve Švýcarsku 
trpí více jak 1/3 pacientů nad 80 let. Vy-
soké procento seniorů žije v pečovatel-
ských domech a je závislé v různé mí-
ře na péči druhých osob. Je tedy nutné, 
aby jejich stomatologické ošetření bylo 
optimální z hlediska funkce a jednodu-
ché pro účinnou hygienickou péči. S tě-
mito požadavky jsou v souladu sníma-
telná řešení kotvená teleskopickými ko-
runkami či attachmenty na přirozených 
zubech nebo implantátech. Zajímavou 
informací bylo zjištění souvislosti me-
zi výskytem pneumonie a ponecháním 
snímatelné náhrady přes noc v ústech. 

Dalším přednášejícím byl Y. Sato z Ja-
ponska. Uvedl, že Japonsko má dokonce 
přes 30 % populace starší 65 let. Zdra-
votní pojištění v této zemi pokrývá až 

70 – 100 % stomatologických výkonů 
s výjimkou ortodontické léčby bez kost-
ních defektů, implantátů (bez nutnosti 
augmentace), prevenci (bez léčby), sní-
matelné náhrady s kovovou konstrukcí, 
zhotovení celokeramických rekonstrukcí 
a prací z ušlechtilých slitin. V rámci po-
jištění je možné provést i tzv. „Che wing 
function test“, kdy se měří po mastika-
ci množství glukózy uvolněné do sliny 
z nosiče velikosti malé mince. Velkou 
výhodou pro pacienty je obvyklá ordi-
nační doba na klinikách do 22.00 hod. 

Program pokračoval několika sekce-
mi ústních prezentací. Zajímavou by-
la přednáška o opotřebení celoplášťo-
vých korunek u bruxistů v laterálním 
úseku chrupu (J. Guth, SRN), kdy se 
porovnávalo opotřebení CAD/CAM vy-
robených korunek z dimetylmetakrylá-
tu a lithiumdisilikátové keramiky. Bylo 
zjištěno, že vertikální mezičelistní vztah 
se ročně u keramiky snižuje v průměru 
o 0,120 mm za rok a dimetylmetakrylát 
se opotřebovává asi o 0,384 mm za rok.

Další den zahájil J. Rees (UK) pre-
zentací na téma opotřebení laterálních 
zubů a jeho řešení. Poukázal na to, že 
až 77 % pacientů nad 45 let vykazu-
je známky ztráty tvrdých zubních tká-
ní, z toho 2 % výraznou. Příčinou bývá 
ztráta opěrných zón, či konzumace ná-
pojů způsobujících erozi. Léčba může 

být ortodontická, protetická související 
s rekonstrukcí vertikálního vztahu čelis-
tí často kombinovaná i s chirurgickým 
prodloužením klinických korunek. Au-
tor předvedl využití Dahlovy metody, 
kdy se frontální zuby opatří fixní nebo 
snímatelnou dlahou či palatinálními fa-
zetami v nově upraveném a správném 
vertikálním mezičelistním vztahu, a la-
terální zuby se ponechají 3 – 6 měsíců 
prořezávat do správného postavení, pří-
padně se přímo dostaví. Ve zmiňované 
studii se u 61 % sledovaných dosáhlo 
plně očekávaného výsledku, zatímco 
u 39 % byl výsledek pouze dílčí. Pří-
nosem této metody je nejen finanční 
úspora za protetické ošetření laterálních 
zubů korunkami, ale i šetření zdravých 
zubních tkání. Nedílnou součástí ukon-
čené léčby je ochranná dlaha. 

Odpoledne následovaly ústní pre-
zentace a ČR zastupovala dvě sdělení. 
Přednáška autorů Hubálková H., Char-
vát J., Bartoňová M., Vavřičková L.: 
Functionally compromised lateral areas 
and flexible prosthetic treatment se tý-
kala možností komplexní protetické re-
habilitace s funkčně poškozenými late-
rálními úseky chrupu zvláště u starších 
pacientů. Byl kladen důraz na sestave-
ní terapeutického plánu s ohledem na 
ochranu frontálního úseku chrupu před 
přetěžováním, stabilitu výšky skusu, 

Zástupci České společnosti protetické stomatologie s prezidentem EPA 2016. Zleva 
jsou doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., MUDr. Jindřich Charvát, CSc., doc. MUDr. 
Hana Hubálková, Ph.D., prezidentka loňského kongresu EPA 2015, která také v Halle 
moderovala některé programové sekce, prof. dr. Jürgen M. Setz, prezident kongresu 
EPA 2016, MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D., MDDr. Jindřich Charvát.
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IMPLANTOLOGICKÉ SYMPOZIUM V PAříŽI
V roce 2004 jsme na stránkách 
tohoto časopisu referovali o výročním 
sympoziu The european Association 
for Osseointegration (eAO) v Paříži. 
Po dvanácti letech se tato špičková 
implantologická akce do francouzské 
metropole vrátila. Od 29. 9. 2016 
se konala v reprezentativním 
kongresovém paláci v centru 
velkoměsta. Organizátoři přivítali 
3000 účastníků z celého světa. 

Sympozium bylo rozvrženo do tří 
dnů. Jak je trendem posledních let, čis-
tě vědecká témata byla redukována na 
krátká sdělení v malých sálech, zatím-
co většina návštěvníků sledovala atrak-
tivní klinicky orientovaná vystoupení 
autorů zvučných jmen. Perfektní před-
nes a profesionálně zpracovaná obra-
zová dokumentace byly samozřejmos-
tí. Pořadatelé se snažili diváky ještě ví-
ce upoutat, takže jsme měli možnost 
zhlédnout vystoupení národních i kon-
tinentálních týmů nebo diskuze nad ka-
zuistickými sděleními. Proč to všechno? 
Nejspíše proto, že sympozium se koná 
každoročně, ale skutečných novinek 
není tolik a témata se trochu opakují. 

Implantologie směřuje k digitalizaci 
od otisku až po výrobu suprakonstrukce 
a možná – i když ne tak rychle – k na-
vigované implantologii, a díky ní k ope-
rování bez odklopení mukoperiostu. 
Frekventovaným tématem se staly kom-
plikace v implantologii a jejich preven-
ce. Opakovaně byla diskutována pro-

blematika periimplantitidy. Jistě správně 
se zásadní význam připisuje plánování 
léčby. 

Příznivé estetice je věnováno více 
pozornosti než funkci, měkkým peri-
implantátovým tkáním více než kosti, 
dlouhodobému neměnnému estetické-
mu efektu více než životnosti implantá-
tů. Prezentované augmentační techniky 
se stávají stále obtížnější, finančně ná-
ročnější a hůře reprodukovatelné v běž-
né implantologické praxi. 

Zaujala nezvykle laděná vystoupe-
ní několika zakladatelů oboru z okru-
hu zesnulého P. – I. Brånemarka, kteří 
„mezi řádky“ zpochybnili vývoj moder-
ní implantologie směrem k drsným po-
vrchům fixtur a urychleným postupům 
a naznačili, že v dobách konzervativní 
Brånemarkovy školy se implantovalo si-
ce pomaleji, obtížněji a méně atraktiv-
ně, ale možná kvalitněji než dnes. Snad 
nejsou tyto výroky zcela opodstatněné, 
ale za zamyšlení jistě stojí.  

Program doplnila rozsáhlá výstava 
producentů a distributorů implantolo-
gických výrobků a odborné literatury. 
Implantačních systémů je nepřeberně 
a nepřehledně, implantáty se až na oje-
dinělé výjimky navzájem dosti podo-
bají. Zaujalo několik finančně náklad-
ných, technicky pozoruhodných pasiv-
ních i aktivních navigačních systémů.

Česká republika se prezentovala re-
kordními čtyřmi postery (Dementko V., 
et al.: Predictability of short dental im-
plants in atrophic posterior maxilla; 
Dostálová T. et al.: Implant-supp orted 
CAD/CAM crowns in adolescent and 
young adult age; Linetskiy I., et al.: 
Dental implant prognosis in Type IV 
posterior maxilla: a finite element stu-
dy; Yefremov O., et al.: Risk of short im-
plant failure in posterior maxilla under 
immediate loading), výstavní prezenta-
cí největšího českého výrobce implan-
tátů a zhruba desetičlenným zastoupe-
ním implantologů v auditoriu.

Sympozium, přestože bylo jako vždy 
velkolepé, demonstrovalo pozvolné 
zpomalování dříve téměř překotného 
rozvoje oboru. Tento jev však nelze na-
zvat stagnací. Je způsoben tím, že im-
plantologie dosáhla jistého stupně zra-
losti a stability. Kdo má zájem sledovat 
další vývoj, může se vydat začátkem říj-
na 2017 do Madridu a navštívit další, již 
26. EAO sympozium.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

prevenci problémů TMK – vše s respek-
továním duševní a tělesné kondice se-
niorů. Konvenční protetika spolu s im-
plantáty poskytuje možnosti flexibilní-
ho ošetření bez nutnosti zásadní změ-
ny existujícího řešení v průběhu života. 
Této koncepci nejlépe vyhovují telesko-
pické systémy. 

Další přednáškou byla práce autorů 
Vavřičková L., Kapitán M., Hašková e., 
Hubálková H.: Developments in pro-
sthodontic teaching at Faculty of Me-
dicine in Hradec Králové, která předsta-
vila výuku protetiky na LF UK v Hrad-
ci Králové a její hodnocení formou do-
tazníku. Vyučující i studenti hodnotili 
počet hodin přednášek, klinických stá-
ží, počet studentů na jednoho učitele, 
obavy ze sestavování léčebných plánů 
a přání studentů ošetřovat téhož pacien-
ta v průběhu stáží na jednotlivých od-
děleních. Studenti označili za výhody 
kurikula odlišné oblasti než vyučující.

V oblasti výuky protetických před-
mětů je kladen důraz na „chair-side“ 
aplikované CAD/CAM technologie. Na 
mnoha univerzitách jsou již výukové la-
boratoře vybaveny nejen fantomy, ale 
i mnoha frézami systému Cerec, které 
pomáhají studentům natrénovat práci 
s intraorální kamerou. Dále se neprefe-
ruje práce na fantomových zubech, ný-
brž na zubech lidských zasazených do 
speciálních modelů. Výhodou může být 
také skenování studentských preparací 
a jejich porovnání s vzorovou prepara-
cí. Otázkou je, jak si pak student pora-
dí s preparací v praxi, když nebude mít 
softwarovou kontrolu. 

Z posledního dne byl nejzajímavější 
blok věnovaný CAD/CAM výrobě celko-
vých zubních náhrad. Byly porovnává-
ny různé systémy mezi sebou z různých 
hledisek. Výhodou oproti klasickému 
způsobu výroby je nižší počet návštěv 
(u některých systémů pouze 2). Nevýho-

dou je nemožnost individuálních úprav 
postavení zubů a tím i problematičtější 
estetika i artikulace.

Na kongres bylo přihlášeno celkem 
75 přednášek a 157 posterů. Před za-
hájením kongresu měli účastníci mož-
nost navštívit workshopy, které se věno-
valy aktuálním tématům oboru – digi-
talizaci protetiky, použití intraorálních 
kamer i novým trendům v implantolo-
gii. Součástí závěrečného ceremoniálu 
bylo i představení nových nositelů pres-
tižních diplomů European Prosthodon-
tic Association Recognised Specialist in 
Prosthodontics. 

Příští 41. kongres EPA se bude konat 
28. – 30. 9. 2017 v Bukurešti s nosným 
tématem Prosthodontics between Para-
digm and Reality. 

Za Českou společnost 
protetické stomatologie

MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.
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Před dvěma lety změnila firma 
LIeHMANN CZ, s. r. o., po velmi 
dlouhé době své sídlo, a přestože 
se na mapě posunula jen o kousek 
v rámci pražských Vršovic, pro její 
zákazníky znamená změna velký skok 
v kvalitě nabízených služeb.

Díky výrazně větším a modernějším 
prodejním prostorám mají zákazníci 
možnost prohlédnout si i vyzkoušet si 
většinu dentálních přístrojů, které firma 
LIEHMANN CZ, s. r. o., jako výhrad-
ní dovozce nabízí, tedy především vý-
robky značek NSK Nakanishi, Castellini 
a Mocom.

V prostorném showroomu jsou běž-
ně vystavena tři stomatologická křesla 
Castellini, aby byly zastoupeny všechny 
současné modelové řady, funkční OPG 
2D/3D s možností zkušebního snímku, 
nejprodávanější autokláv firmy Mocom 
o objemu 22 litrů, mobilní chirurgic-
ký set motor + piezo od NSK, kombi-
novaný profylaktický pískovač a scaler 
rovněž od NSK, mazací a údržbové pří-
stroje od stejné značky a mnoho dal-

informace z firem

FIRMA LIeHMANN CZ, S. R. O., NA NOVÉ ADReSe

ších drobnějších přístrojů. Návštěvníci 
jistě ocení i pohodlné jednací prostory 
s drobným občerstvením.

Součástí prostor je i plně vybavené 
servisní středisko, díky kterému jsou 
veškeré opravy prováděny přímo zde 
bez dalších vícenákladů a časových 
ztrát, a obsáhlé sklady jak s veškerým 
nabízeným sortimentem, tak i s ná-
hradními díly a příslušenstvím, aby by-
lo možno každému požadavku vyhovět 
nejen odborně, ale i rychle.

Velmi důležitá je v dnešní době také 
možnost parkování pro zákazníky. Díky 

umístění firmy ve vnitrobloku je přímo 
před vchodem k dispozici bezplatné 
a bezpečné parkování na soukromém 
pozemku. Vjezd pro auta i vchod pro 
pěší je průjezdem v činžovním domě 
č. p. 6 v ulici Novgorodská.

Běžná provozní doba je každý všed-
ní den od 9.00 do 17.00 hod., po před-
chozí dohodě i mimo uvedené časy. 
Adresa pro písemný styk, zasílání balíč-
ků apod.: LIEHMANN CZ, s. r. o., Petro-
hradská 6/7, 101 00  Praha 10-Vršovice.

Liehmann CZ, s. r. o.

V novém sídle firmy 
Liehmann CZ, s. r. o., 
zákazníci najdou prostorný 
showroom.

první hydrofilní, 

bioaktivní povrchprvní hydrofilní, 

bioaktivní povrch

jednoduchost  a  e fekt i v i t a

LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín 
tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz

PRVOTŘÍDNÍ IMPLANTÁTY 
S DOKONALÝM SERVISEM
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DRUHý MULTIINDIKATIVNí  
ASTRA TeCH eV KURZ PROBěHL Ve VíDNI 

reklamní prezentace

Ve dnech 27. a 28. 10. 2016 se ve 
Vídni pod záštitou Dentsply Sirona 
Implants konal historicky podruhé 
Multiindikativní kurz Astra Tech eV. 

Kurzu se zúčastnilo celkem dvacet lé-
kařů ze střední a východní Evropy. Ja-
ko hlavní speaker pro chirurgickou část 
zde i tentokrát vystoupil český lékař 
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. Hlavním před-
nášejícím pro protetickou část byl Dr. 
Bálint Molnár z Maďarska. 

Dlouhodobé výsledky  
s Astra Tech Implant System

V přednášce dr. P. Kříž zmiňoval své 
dlouholeté výsledky a zkušenosti s im-
plantačními systémy, včetně a především 
s AstraTech Implant System. Svou před-
nášku doplnil nespočtem studií zaměřu-
jících se na dlouhodobé výsledky v im-
plantologii. Jedna z vlastních studií jeho 
týmu ukazovala právě na lepší dlouhodo-
bé výsledky při použití implantátů s ma-
lým průměrem, které je díky tomu možné 
umístit v esteticky příznivější vzdálenosti 
od sousedního zubu, či ve správné vzá-

Novoroční 
závazek 
na komoru
Vy do své práce dáváte 
srdce. My slib, že se 
na nás můžete spolehnout 
zleva i zprava.

Renata Pacnerová
GARANT spolupráce

Chirurgickou 
část druhého 
multiindikativního 
kurzu Astra Tech EV 
vedl MUDr. Pavel 
Kříž, Ph.D.

jemné vzdálenosti mezi implantáty. Dále 
autor zdůraznil důležitost a pravidla 3D 
umístění implantátu, což především za-
čínající lékaři velmi ocenili. 

Kromě jiného dr. P. Kříž uvedl všech-
ny možnosti a kombinace průměrů, délek 
a tvarů implantátu Astra Tech, což ve vý-
sledku dá teoreticky 41 různých kombina-
cí a umožní tím systém použít pro všech-
ny indikace. Uvedl zajímavou informaci, 
že díky mikro a makro designu As tra Tech 
implantátů se mu daří v posledních 10 le-
tech až 97 % případů, ošetřených verti-
kální augmentací v distální maxile meto-
dou sinus lift, řešit jednodobým a součas-
ně jednofázovým postupem. 

Přednáška dr. P. Kříže pokračovala 
workshopem, který provázela vlastní 
video live operace, a poté měli všichni 
účastníci možnost vyzkoušet si zavede-
ní implantátů do umělých čelistí.

Kurz si všichni účastníci velmi chváli-
li a někteří využili i nabídky individuál-
ních stáží na pracovištích obou spe ake-
rů. Na jaře 2017 se můžeme těšit na 
další, v sérii již třetí pokračování úspěš-
ného kurzu. 

JPS, s. r. o.
Zelená linka (volání zdarma):

800 111 577 – ČR
0800 004 277 – SR
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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

Asklepion – Trade s.r.o. 
Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2
+420 724 873 750

BEST WISHES
FOR THE NEW YEAR!

DENTIS NO. 1 PARTNER IN IMPLANT DENTISTRY
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WWW.DENTIS-IMPLANT.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DENTIS.IMPLANTATY

Zaměstnanci jsem v roce 2016 
přispíval na životní pojištění. 
Od roku 2017 se má výše 
příspěvku změnit. Jakou částku 
mohu v roce 2017 přispívat?

Od 1. ledna 2017 budou od daně z pří-
jmů na straně zaměstnance osvoboze-
ny příspěvky zaměstnavatele v celkovém 
úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně (dosud 
30 000 Kč) na penzijní připojištění i do-
plňkové penzijní spoření a také na sou-
kromé životní pojištění. U zaměstnavate-
le je tato částka daňově uznatelným vý-
dajem. Ke změně také dochází u odpočtu 
od základu daně u fyzické osoby. Bude 
možné nově odečíst příspěvek v celko-
vém úhrnu až 24 000 Kč (dosud 12 000 
Kč) zaplacený poplatníkem na jeho pen-
zijní produkty a dále od základu daně bu-
de možné po novu odečíst také poplatní-
kem zaplacené pojistné na jeho soukro-
mé životní pojištění v úhrnu až 24 000 Kč 
(dosud 12 000 Kč). 

Pacient se objednal na konkrétní 
termín ošetření a pak se bez omluvy 
nedostavil. Stalo se to jen jednou, ale 
já už pacientovi nevěřím. Podle mého 
názoru porušil stanovený léčebný 
režim. Chci proto zrušit jeho registraci 
a vyřadit jej ze své evidence. Jak mám 
postupovat?

Pokud se pacient objedná na konkrét-
ní termín a pak se bez omluvy nedosta-
ví, nejde o porušení stanoveného léčeb-
ného režimu, nýbrž o to, že pacient po-
skytovateli neposkytl nezbytnou součin-
nost. Zákon umožňuje poskytovateli, aby 
ukončil poskytování péče (tedy tzv. zrušil 
registraci pacienta) tehdy, jestliže pacient 
přestal poskytovat součinnost nezbytnou 
pro další poskytování zdravotních služeb. 
V praxi se zatím neustálil obecně uzná-
vaný názor na to, kdy pacient ve vztahu 
k ambulantnímu registrujícímu posky-
tovateli „přestal poskytovat součinnost“. 
Jisté je, že nestačí, pokud pacient objed-
naný termín zmeškal jen jednou. Reviz-

ní komise jedné Oblastní stomatologické 
komory v letošním roce dovodila, že po-
kud se pacient opakovaně (zpravidla více 
než dvakrát za sebou) bez objektivně zá-
važného důvodu nedostaví na věcně i ča-
sově související ošetření, lze mít za to, 
že přestal poskytovat minimální součin-
nost nezbytnou pro poskytování zdravot-
ních služeb, a tzv. jej vyřadit z evidence. 
Důležitý je zde nejen počet zmeškaných 
ošetření (více než dvě), ale i věcná a ča-
sová souvislost těchto ošetření. Není tak 
možné vyřadit pacienta, který zmešká tři 
objednané termíny, jestliže šlo o ošetře-
ní různých onemocnění během např. pě-
ti let. V případě, který posuzovala reviz-
ní komise, pacient zmeškal tři objedna-
né termíny ošetření stejného onemocnění 
v průběhu dvou měsíců. V této situaci re-
vizní komise uzavřela, že pacient přestal 
poskytovat nezbytnou součinnost a že po-
skytovatel měl právo jej tzv. vyřadit z evi-
dence.

Uvedený výklad revizní komise pova-
žuji za rozumný, vyvážený a v praxi dob-
ře aplikovatelný. Je však nutno upozor-
nit, že tento výklad zatím nebyl podro-
ben soudnímu přezkumu, a proto jej ne-
lze považovat za všeobecně akceptovaný. 

Pro úplnost lze doplnit, že pokud po-
skytovatel ukončí poskytování péče o pa-
cienta, je vždy povinen mu o tom vydat 
písemnou zprávu, která obsahuje důvody 
ukončení poskytování zdravotní péče.
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připravujeme

fotoúsměv

DVA CeLOROČNí SeRIáLY I PRO LKS 2017

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

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:

Hledám zubníHo lékaře/lékařku 
od r. 2017 do Německa u Passau

P ř e d P o k l a d :  z n a l o s t  
n ě m e c k é h o  j a z y k a .  m l u v í m  č e s k y.

e - m a i l :  d r. h e l e n a . e i c h l e r @ t - o n l i n e . d e 
t e l . :  0 0 4 9  171  14 6  6 4 81 

w w w. z a h n a r z t p r a x i s - d r - e i c h l e r. d e

Malé ilustrované repetitorium (MIR) 
se od roku 1994 stalo již tradiční sou-
částí LKS, která formou testu nabízí ori-
ginální formát odborných článků. V le-

tošním r. 2016 bylo MIR polytematic-
ké, ale všechny testy byly zajímavou 
ukázkou toho Jak úspěšně napravit ne-
úspěch. Toto téma je, jak praxe ukazu-
je, v podstatě nevyčerpatelné, a proto se 
s ním budeme setkávat i v MIR 2017.

Pokračovat bude také seriál na téma 
Interdisciplinární spolupráce u složi-
tých kazuistik, který připravuje autorský 
kolektiv pod vedením MUDr. Ivo Mar-
ka, Ph.D., a na konkrétních případech 
dokumentuje společný postup PZL, or-
todontisty, chirurga, implantologa, pro-
tetika apod. a výsledky jejich práce.

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

Zaujali jsme vás?
Volejte na 777 200 685
nebo pište na lucie.elias@teamprevent.cz

Náplň práce
•  Komplexní léčebná a preventivní péče
•  Poradenská činnost a dentální hygiena
•  Zajištění kvality poskytovaných služeb
•  Spolupráce s odbornými týmy ostatních úseků 

v rámci společnosti

Co nabízíme?
•  Celoživotní vzdělávání a profesní růst
• Přátelské a pohodlné prostředí
• Minimální administrativu
• Organizaci ordinační doby
• Práci v ordinaci s registrovanou sestrou
• Uspokojení vašich fi nančních požadavků
• Datum nástupu dle vašeho přání

Požadavky
•  VŠ vzdělání lékařského směru

v oboru stomatologie
•  Praxe v oboru min. 5 let - stomatochirurgie,

implantologie výhodou, paradontologie,
CEREC výhodou, práce s mikroskopem

STOMATOLOG SENIOR

www.sante.jobs.cz

Když jsem na cestách, rozhlížím se po 
stomatologických kuriozitách a vždyc-
ky si je vyfotografuji. V Rakousku jsem 
o prázdninách objevil krásnou klapač-
ku. Lidový řezbář v podhůří Taurusu se 
skutečně vyřádil. Věrný „nejlepším tra-
dicím spojení světa přírody se světem 
umění“ dekoroval starý strom nádher-
nou a expresivní klapačkou. Mám do-

konce podezření, že dílko bylo roz-
měrnější, košatější. Možná tento objekt 
představuje už jen jakési torzo, ale i tak 
mimořádně působivé. 

Za redakci LKS přeje všem čtená-
řům LKS v novém roce hodně důvodů 
k úsměvům

PhDr. Ladislav Šolc
šéfredaktor

Stomatologické pracoviště v Kostelci nad Černými lesy

příjme zubního léKaře, 
který by současně vykonával odborný dohled. 

Kvalitní pracovní prostředí.Pracovní podmínky a mzda 
bude předmětem osobního jednání. 

E-mail: maria.kuznetsova@seznam.cz
Tel.: +420 776 572 207
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fotoalbum

MOMeNTKY 
Ze SNěMU ČSK
Jak už je v LKS dobrým zvykem, reportáže 
z listopadového 66. jednání sněmu ČSK ještě 
doplňujeme fotografickým nahlédnutím do kuloárů 
a celkové atmosféry víkendového dění v Plzni.

Blahopřání sněmu 
k životnímu jubileu 
tentokrát patřilo MUDr. 
Aleně Mitterové z OSK 
Šumperk. Prvními 
gratulanty byli prezident 
ČSK MUDr. Pavel Chrz 
a viceprezident ČSK MUDr. 
Robert Houba, Ph.D.

Již v pátek 11. listopadu proběhla v plzeňském hotelu Primavera jednání orgánů ČSK a výborů sněmu. Snímek vlevo je ze zasedání 
rozpočtového výboru, kterého se společně s hospodářem ČSK MUDr. Milanem Řezáčem zúčastnila ředitelka Kanceláře ČSK Bc. Silvia 
Ďuríková (oba uprostřed). Fotografie vpravo je ze zasedání legislativního výboru za účasti prezidenta a viceprezidenta ČSK a právního 
poradce Komory.

V neděli 13. 11. slavil svátek Tibor a „děvčata“ z Kanceláře ČSK překvapila prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc., blahopřáním vskutku od 
srdce (vlevo). Snímek vpravo napovídá, že tisková tajemnice ČSK Mgr. Zina Sladkovská profesionálně zvládla zájem médií o výsledky voleb 
prezidenta-elekta ČSK, kterým se stal doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 

Příležitost ke své prezentaci využily během zasedání sněmu ČSK dvě firmy – Wald Pharmaceuticals, s. r. o. (vlevo), a Dent Unit, s. r. o. 
(vpravo). A douška na závěr: v sobotu 12. 11. večer v plzeňském klubu Buena Vista už tradičně hrála „doktorská“ kapela Parolet. Na jejím 
koncertu tentokrát bohužel redakce LKS chyběla, ale i když nemáme žádnou fotodokumentaci, slyšeli jsme z důvěryhodných zdrojů, že to 
zase stálo za to! 



Odborné publikace vydané Českou stomatologickou komorou 2004–2016
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Rukověť zubního lékaře – 
temporomandibulární 

poruchy v praxi
Jiří Zemen

Rukověť zubního lékaře – 
pacient se zdravotním rizikem

Robert Houba, Jiří Zemen, 
Věra Bartáková

310 Kč

Zubní kaz a jeho prevence 
v časném dětském věku

Vlasta Merglová, 
Romana Ivančaková

Kouření a dutina ústní
Radovan Slezák, Aleš Ryška

100 Kč

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

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

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

Kde	a	jak	knihy	koupíte:
2.	 Přímý	prodej

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

Podrobné informace a recenze knih:

www.dent.cz

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

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

Repetitorium 
klinické 
farmakologie 
pro praxi 
zubního lékaře
Vladimír Ščigel

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

Vladimír Ščigel

2. 
vy

dá
ní

do
pln

ěn
é a

 up
rav

en
é

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

Radiační ochrana 
při zubních 
radiodiagnostických 
vyšetřeních 
Otto Kodl a kol.

Malé 
ilustrované 
repetitorium
Radovan Slezák 
a kol.

Magistraliter 
receptura 
ve stomatologii
Zbyněk Sklenář,  
Vladimír Ščigel

Ortodontický atlas 
Magdalena Koťová

650 Kč

550 Kč

350 Kč

300 Kč

250 Kč

200 Kč

Vývojové a získané poruchy zubů 
a tvrdých zubních tkání

Vlasta Merglová,  
Romana Ivančaková

310 Kč

do
pro

de
j

pou
ze 

na 
dob

írk
u

do
pro

de
j

pou
ze 

na 
dob
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u
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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!


