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z představenstva ČSK

INFORMACe Z JeDNáNí PřeDSTAVeNSTVA ČSK
13. – 14. 1. 2017

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

●● Akce Klapačka. Tisková tajemnice 
ČSK Mgr. Z. Sladkovská informovala 
o výsledcích dotazníkového 
šetření k postojům zubních lékařů 
k akci Klapačka. Komora obdržela 
2663 vyplněných dotazníků a se 
zpracovanými výsledky vás podrobněji 
seznámíme v příštím vydání LKS. 
O akci Klapačka jedná dr. P. Chrz se 
ZP MV, VZP ČR a Svazem zdravotních 
pojišťoven ČR. Domluvena je schůzka 
s Mgr. A. Vojtěchem, poradcem pro 
zdravotnictví ministra A. Babiše. Na 
dopis, který zaslala Komora politikům, 
reagovalo několik senátorů a poslanec 
Ing. L. Hovorka. Představenstvo 
ČSK bude na svém příštím zasedání 
jednat o dalším postupu v rámci akce 
Klapačka.
●● Jednání ČSK. 
 ● Dne 14. a 21. 12. se uskutečnily 

schůzky dr. P. Chrze se zástupci 
Kooperativy pojišťovny, a. s., 
ke spolupráci v r. 2017. 

 ● Dne 19. 12. jednal dr. P. Chrz 
s Ing. D. Medveděm, ředitelem Incheba 
Praha, a. s., o spolupráci v r. 2017.

 ● Dne 11. 1. jednal dr. P. Chrz 
s daňovým poradcem ČSK 
Ing. J. Tesařem o EET.

 ● Dne 11. 1. se konala schůzka 
dr. P. Chrze se zástupcem firmy VF, a. s., 
k novému atomovému zákonu. SÚJB 
bude vydávat soukromým firmám 
povolení k provádění školení dle 
nového atomového zákona, seznam 
firem povede SÚJB na svých webových 
stránkách. Podrobný výklad k novému 
atomovému zákonu byl zveřejněn 
v lednovém LKS č. 1/2017.

 ● Jednání o nabídce pojištění IT rizik 
vedl dr. J. Škrdlant. 

 ● Amalgám. Komora obdržela z MŽP 
informaci, že Evropská komise 
schválila s platností od 1. 7. 2018 
zákaz použití amalgámu u dětí do 
15 let, u těhotných žen a u kojících 
žen. Zároveň ale platí, že pokud zubní 
lékař shledá použití amalgámové 
výplně jako nezbytně nutné, může 
ji použít i pro tyto vyjmenované 
skupiny pacientů. Do poloviny 
r. 2019 musí mít každá členská země 
EU připraven strategický plán, který 
předloží Evropské komisi, a od r. 2030 
je plánován plošný zákaz používání 
amalgámu. Komora se bude dalším 
postupem v ČR intenzivně zabývat 
ve spolupráci s příslušnými orgány 
a institucemi, a to již i v rámci 
dohodovacího  řízení o cenách zubní 
péče na r. 2018.
●● Minimální obsah zdravotnické 

dokumentace. Materiál, který by 
měl mít doporučující charakter, 
připravuje dr. T. Vrbková ve spolupráci 
s dr. M. Kraus Kozumplíkovou. Po jeho 
dokončení a schválení bude zveřejněn 
na webu ČSK a v časopise LKS.  
●● Návrh na vytvoření funkce 

exprezidenta. Z pověření 
představenstva připravuje 
doc. R. Šmucler ve spolupráci 
s Mgr. J. Slavíkem konkrétní podklady 
pro návrh, který bude představenstvo 
dále projednávat na příštím zasedání. 

NePřeHLéDNěTe NA www.DeNT.CZ 
Na komorovém webu v Aktualitách jsou zveřejněny tyto důležité informace:

●●  POZNáMKY K ZATříDeNí POUŽíVáNí ZDRAVOTNICKýCH 
PROSTřeDKŮ POUŽíVANýCH V ZUBNí ORDINACI

Zatřídění zdravotnických prostředků vychází zejména z přílohy 9 Nařízení 
vlády 54/2015 Sb. (NV) a doporučujícího a prováděcího dokumentu 
MEDDEV 2.4.1. rev. 9. Dokument MEDDEV uvádí schéma postupu zatřídění 
(rozhodovací strom) a podrobnější vysvětlení, komentáře a příklady 
konkrétních ZP u jednotlivých pravidel. (Materiál zpracoval SÚKL.)

●●  MeTODICKý NáVOD K řeŠeNí  
PROBLeMATIKY INFeKCe HIV/AIDS V ČeSKé RePUBLICe

Výtah z Věstníku MZ ČR č. 10/2016.

●● Informace RK a ČR ČSK.  
O činnosti revizní komise informovala 
dr. M. Kraus Kozumplíková. Čestná 
rada zasedala 9. 12. 
●● Zahraniční činnost. Přehled 

za uplynulé období připravil 
dr. F. Al Haboubi, celkem bylo 
zpracováno 25 zpráv z FDI, CED 
a CECDO.
●● Vzdělávání. 
 ● Představenstvo projednávalo žádosti 

podané VS ČSK týkající se osvědčení 
odbornosti a příspěvků z Účtu klinik. 

 ● Dr. R. Houba vyhodnotil vyplněné 
dotazníky frekventantů vzdělávacích 
kurzů ČSK za r. 2016 a prezentoval 
výsledky, jimiž se dále bude zabývat 
pracovní skupina pro vzdělávání 
představenstva ČSK. 

 ● webinář na téma „Jak se dívat 
na psychosomatiku“ s lektorem 
MUDr. Radkinem Honzákem, CSc., 
se uskutečnil 5. 1. a měl velký 
úspěch, kapacita webinářové třídy 
byla překročena již 15 minut před 
začátkem. Další webináře jsou 
dle plánu připravovány. Informace 
najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/
Webináře).
●● Pečeť ČSK. Představenstvo vyhovělo 

žádosti společnosti Wrigley, s. r. o., 
a prodlužuje udělení licence na užívání 
pečeti ČSK na produkt žvýkačky Orbit, 
Orbit for Kids a Orbit Professional.
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z revizní komise ČSK

diář

21. – 22. 9. 2017, Praha, Obecní dům
20. ročník mezinárodního kongresu ČSK

TéMATA:  STOMATOLOGIe VYŠŠíHO VěKU 
DIGITáLNí STOMATOLOGIe 
KONeC AMALGáMU V ČeCHáCH?

Odborný program

 ● Program pro zubní lékaře

 ●  Program pro sestry a dentální 
hygienistky

 ● Posterová sekce

Doprovodný program

 ●  workshopy – praktické 
a teoretické

 ● Výstava

Aktivní účast

Odborný výbor vyzývá autory, aby přispěli 
svými sděleními, zejména kazuistikami 
z kterékoli oblasti zubního lékařství, 
do odborného programu PDD 2017. 

Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, 
kazuistiky či posteru) je 5. březen 2017. 

Formulář pro abstrakt a podrobné pokyny 
si vyžádejte v Kongresovém oddělení ČSK 
nebo jej najdete na webových stránkách ČSK 
www. dent. cz

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

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Setkání předsedů OSK se členy 
představenstva ČSK (24. 2. Olomouc)
●● On-line odborná diskuse, webinář 

(2. 3.) 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 (10. 3.)
●● Zasedání představenstva ČSK 

(10. – 11. 3.)
●● Jarní stomatologické fórum (24. 3., 

Kongresové centrum Praha).  
On-line přihlášky na www.dent.cz 
(Vzdělávání/Kalendář akcí).

Informace z únorového zasedání 
představenstva ČSK a RK ČSK 
zveřejníme v příštím LKS č. 3/2017.

INFORMACe Z JeDNáNí
RK ČSK 13. 1. 2017
Na své pravidelné schůzi se revizní 
komise ČSK zabývala běžnou agendou 
a stížnostmi. 

Provedli jsme kontrolu zasílání ekono-
mické dokumentace z OSK, evidence za-
slaných zápisů z jednání představenstev 
a RK OSK a kontrolu plnění rozpočtu ČSK 
za období 1 – 11/2016. 

Hlavním bodem však opět bylo projed-
návání stížností na závěry RK OSK. Stále 
více je zřejmý přínos práce referentek pro 
RK a ČR OSK v rámci projektu Administ-
rativa pro disciplinární řízení. RK ČSK tak 
zbývá více času na řešení složitých přípa-
dů, odvolání a dozorů nad projednáváním 
stížností.

Přes několikaleté a několikeré opako-
vání, apely a prosby ke členům Komory 
i k revizním komisím OSK, se neustále 
opakuje etický problém vztahu mezi čle-
ny ČSK – kritika práce předcházejícího 
kolegy. V řádech Komory je jasně specifi-
kován postup, a to i v závislosti na pova-
ze a míře neúspěšnosti předchozího ošet-
ření. Kritika ošetřujícího lékaře před paci-
entem je velmi nekolegiální. Neznamená 
to, že chyby budeme přecházet, ale velmi 
záleží na formě toho, jak je kritika před 
pacientem prezentována nebo pacientovi 
sdělena. 

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

PříLeŽITOSTI – INZeRCe LKS: 
NOVý ON-LINe SYSTéM Je SPUŠTěN
Na webu Komory byl v lednu spouštěn nový on-line systém pro řádkové 
inzeráty s nabídkou či poptávkou (Prodám, Koupím, Stomatologické praxe, 
Zubní lékaři, Zaměstnanci), který slouží jako bezplatný informační servis pro 
zubní lékaře a jejich zaměstnance. 

Systém usnadňuje zadávání i vyhledávání inzerátů:
 ●  Zadávání: inzerát podáte prostřednictvím on-line formuláře, který stačí 
v příslušných kolonkách správně vyplnit a odeslat – tj. stejným způsobem, 
jako tomu bylo do konce loňského roku.

 ●  Novinkou je osobní archiv inzerenta (Moje inzeráty) s možností editace již 
zadaných inzerátů. Tj. máte možnost svůj dříve zadaný inzerát aktualizovat, 
opravit, a to bez nutnosti vyplňovat znovu celý formulář. Inzerát také můžete 
smazat, není-li již aktuální.

 ●  Zveřejnění: inzeráty jsou na webu zveřejňovány zpravidla jednou týdně, 
po nezbytné redakční kontrole a jazykové úpravě. Systém je tedy mnohem 
operativnější, než tomu bylo dosud. 

 ●  Doba zveřejnění: inzerát je na webu zveřejněn po dobu 1 měsíce, poté je 
systémem automaticky vyřazen.  

 ●  Vyhledávání: systém umožňuje snadné a cílené vyhledávání podle rubriky 
a kraje. 
Tento systém nahrazuje tištěnou Přílohu LKS, která byla zrušena koncem 

loňského roku.

Upozornění na podmínky: 
 ●  ČSK si vyhrazuje právo vyřadit inzeráty, které svým obsahem a charakterem 
sdělení neodpovídají poslání této inzertní služby. 

 ●  Zjevně komerčně zaměřené inzeráty (např. dealerů nebo realitních kanceláří či 
personálních agentur) jsou zveřejňovány pouze jako placená inzerce v časopise 
LKS dle platného Ceníku inzerce v LKS.

 ●  Redakce LKS a ČSK neodpovídají za správnost a aktuálnost údajů zveřejněných 
v inzerátech.

Systém najdete na: www.dent.cz (Časopis LKS/Příležitosti – inzerce LKS) 

Redakce
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DOPLNěK K POPISU NáSTROJe Z TITULNí STRANY LKS 12/2016

DVě DŮLeŽITé VýZVY ČLeNŮM ČSK

Vážení čtenáři,
na naši výzvu k upřesnění popisu exponátu z titulní strany 
prosincového LKS č. 12/2016 se nám obratem ozvali naši 
němečtí kolegové ze Saska. 

Podle názoru pana Andrease Haeslera z Muzea historie 
zubního lékařství v Zschadrassi jde o hák na jazyk, který je 
známý už od roku 1880. Existuje řada provedení, často desig-
nově velmi zdařilých a elegantních, nezřídka s delší rukojetí, 
než má ten vyobrazený. Pan A. Haesler také potvrdil domněn-
ku, že tento nástroj byl využíván ve vojenské medicíně a nelze 
vyloučit ani jeho použití anesteziologem.

Redakce

NAVRHUJTe KANDIDáTY  
PRO VOLBY DO ORGáNŮ ČSK A OSK (2017 – 2021)

V letošním roce končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK.

Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou 
konat na 67. jednání sněmu ČSK ve dnech 13.–14. 5. 2017 v hotelu Galant 
v Mikulově.

Volby delegátů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad 
oblastních stomatologických komor je nutné uskutečnit do 20. 9. 2017.

Funkční období všech nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2017.
Již nyní je vhodný čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře 
zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.

Návrhy kandidátů do představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete 
zasílat na adresu: Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2, 
e-mail: povolna@dent.cz, 
nebo je přednést osobně při květnovém jednání sněmu ČSK.

NAVRHUJTe  
K OCeNěNí  
OSOBNOSTI ČeSKé 
STOMATOLOGIe

U příležitosti ukončení stávajícího 
funkčního období (2013 – 2017) 
volených orgánů ČSK se dne 
22. 9. 2017 uskuteční v pražském 
Karolinu SLAVNOSTNí ZASeDáNí 
SNěMU ČSK. 

V tomto důležitém okamžiku 
bychom chtěli pokračovat 
v komorové tradici, kterou je 
udílení čestného titulu Osobnost 
české stomatologie, a poděkovat 
tak žijícím nestorům českého 
zubního lékařství.

Žádáme vás proto o navržení 
význačných osobností vašeho 
regionu z řad klinických 
a vědeckých pracovníků a lékařů 
z praxe. U navržených osob uveďte 
nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně 
nebo prostřednictví vaší OSK 
do 31. května 2017 na adresu: 
Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK, 
Slavojova 22, 128 00  Praha 2, 
e-mail: povolna@dent.cz.

Kancelář ČSK

Exponát z titulní strany LKS č. 12/2016.

U příležitosti ukončení funkčního období 2013 – 2017 orgánů ČSK a OSK se bude v září 
konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK v aule pražského Karolina. Tradičně bude součástí této 
události poděkování zasloužilým osobnostem české stomatologie. (Fotografie je z roku 2013.)
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INFORMACe K SYSTéMU CeLOŽIVOTNíHO VZDěLáVáNí ČSK
Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost 
nový řád celoživotního vzdělávání ČSK 
(dále jen řCV) a příslušná Opatření 
představenstva Komory.
Kompletní znění najdete na www. dent.cz 
(Pro členy/Provozování zubní praxe/řády 
a stanoviska)

Účast v systému celoživotního vzdělávání 
podle tohoto řádu je dobrovolná. Komora vy-
dává svým členům, kteří absolvovali vzděláva-
cí program podle tohoto řádu, příslušné osvěd-
čení. Získání osvědčení není podmínkou pro 
samostatný výkon povolání zubního lékaře.

INFORMACe PRO TY, KTeří Se BUDOU 
VZDěLáVAT PODLe NOVéHO řáDU

Všichni, kdo mají zájem vzdělávat se v ko-
morovém systému vzdělávání a zatím do 
něj nevstoupili, mají možnost se zařadit do 
vstupního vzdělávacího programu v praktic-
kém zubním lékařství a po jeho ukončení ná-
sledně do vstupního vzdělávacího programu 
ve stomatochirurgii, v parodontologii nebo 
v pedostomatologii.

Podle nového ŘCV budou postupovat ta-
ké ti členové Komory, kteří již jsou držiteli 
osvědčení odbornosti PZL a po 1. 1. 2017  
se chtějí přihlásit do vstupního vzdělávacího 
programu ve stomatochirurgii, v parodonto-
logii nebo v pedostomatologii.

Formulář „Žádost o zařazení do 
vstupního vzdělávacího programu“ najdete 
na www. dent.cz (Pro členy/Provozování 
zubní praxe/Dokumenty a formuláře/
Vzdělávání).

Hlavní rozdíly oproti starému systému:
●● Pro zařazení do vstupního vzdělávacího 

programu v praktickém zubním lékařství 
není nutné mít konzultanta.
●● Součástí vstupního vzdělávacího 

programu v praktickém zubním lékařství 
není plnění požadavků dle seznamu výkonů 
a výrobků.
●● Všechny programy budou zakončeny 

profesní zkouškou a její součástí bude 
kromě ústní zkoušky i znalostní test.
●● Po úspěšném absolvování vstupního 

vzdělávacího programu v praktickém 
zubním lékařství vydá Komora automaticky 
bez žádosti osvědčení s dobou platnosti 
3 roky.
●● Po úspěšném absolvování vstupního 

vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, 
v parodontologii a v pedostomatologii vydá 
Komora automaticky bez žádosti osvědčení 
s dobou platnosti 5 let.

INFORMACe PRO TY, KTeří VSTOUPILI 
DO VZDěLáVACíHO SYSTéMU ČSK 
DO 31. 12. 2016
1. Základní odborná příprava

Členové Komory, kteří se do základní 
odborné přípravy zařadili před 1. 1. 2013 
a Kanceláři Komory oznámili do 31. 12. 
2016, že mají zájem v základní odborné pří-
pravě pokračovat, a členové Komory, kteří se 
do základní odborné přípravy zařadili v do-
bě od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016: tito výše 
uvedení dokončí přípravu podle starého řá-
du o celoživotním vzdělávání zubních léka-
řů (dále ŘCVZL) platného do 31. 12. 2016.

Základní odbornou přípravu lze dokončit 
a žádost o vykonání profesní zkoušky podat 
nejpozději do 31. 12. 2018.

Žádost o vykonání profesní zkoušky je 
možné podat nejdříve tehdy, pokud člen Ko-
mory od data zařazení do základní odbor-
né přípravy absolvoval odbornou praxi při 
poskytování zdravotních služeb zubních lé-
kařů v celkovém rozsahu nejméně 24 mě-
síců a všechny předepsané kurzy v souladu 
s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve 
znění platném k datu zařazení. Po úspěšném 
složení profesní zkoušky bude na základě 
žádosti vydáno osvědčení s dobou platnos-
ti 3 roky.

Formulář „Žádost o vydání Osvědčení“ 
najdete na www.dent.cz (Pro členy/Provo-
zování zubní praxe/Dokumenty a formuláře/
Vzdělávání).

Datum zařazení do základní odborné pří-
pravy, příslušné Opatření představenstva 
a informace o tom, které vzdělávací akce 
člen ČSK v rámci základní odborné přípra-
vy dle záznamů Vzdělávacího střediska ČSK 
již absolvoval, najdete v kartě „Záznamy 
o vzdělávání“ na www.dent.cz (Pro členy/
Moje údaje) po zadání vašeho IKČ a hesla. 

Důležité upozornění: V současné době evi-
dujeme 1217 zájemců o dokončení základní 
odborné přípravy a složení profesní zkoušky. 
Žádáme ty, kteří mají všechny podmínky pro 
podání žádosti o vykonání profesní zkouš-
ky splněny, aby využili možnosti přihlášení 
na volné termíny profesních zkoušek co nej-
dříve. Prosíme, neodkládejte podání žádosti 
o vykonání profesní zkoušky až na konec 
roku 2018. Z kapacitních důvodů pak bude 
muset ČSK termíny přidělovat podle pořadí 
došlých žádostí a může se stát, že na termín 
profesní zkoušky budete čekat až 5 let.

Využijte nyní možnost si termín 
profesní zkoušky vybrat! Termíny najdete 
na www. dent.cz (Vzdělávání/Informace/
Profesní zkoušky).

2. Rozšířená odborná příprava
Členové Komory, kteří jsou v současnosti 

zařazeni do rozšířené odborné přípravy pro 
získání prvního osvědčení PZL stomatochi-
rurg, parodontolog nebo pedostomatolog, 
dokončí přípravu podle starého ŘCVZL plat-
ného do 31. 12. 2016. Po absolvování pří-
pravy jim bude na základě žádosti vydáno 
příslušné osvědčení s dobou platnosti 3 roky.

Formulář „Žádost o vydání Osvědčení“ 
najdete na www.dent.cz (Pro členy/
Provozování zubní praxe/Dokumenty 
a formuláře/Vzdělávání).

3. Navazující vzdělávací programy 
a navazující osvědčení
A) Vzdělávací cyklus začal 
do 31. 12. 2016 

Členové Komory, kteří jsou držiteli osvěd-
čení odbornosti PZL, PZL stomatochirurg, 
parodontolog nebo pedostomatolog a vzdě-
lávací cyklus příslušného programu zahájili 
do 31. 12. 2016, musí pro vydání navazují-
cího osvědčení splnit podmínky, které plati-
ly při vstupu do tohoto vzdělávacího cyklu 
(podmínky dle starého ŘCVZL a přílohy č. 1 
platné do 31. 12. 2016): 
●● Osvědčení odbornosti PZL (navazující 

vzdělávací program v praktickém zubním 
lékařství): vzdělávací cyklus 3 roky; alespoň 
50 kreditů za účast na vzdělávacích akcích 
a jiných formách vzdělávání.

●● Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg, 
parodontolog, pedostomatolog (navazující 
vzdělávací program v parodontologii, ve 
stomatochirurgii, v pedostomatologii): 
vzdělávací cyklus 3 nebo 5 let; alespoň 
100 kreditů za účast na vzdělávacích 
akcích a jiných formách vzdělávání, 
z toho minimálně 50 kreditů za stáže na 
akreditovaném pracovišti (blíže viz ŘCVZL) 
a 5 kreditů za předepsaný kurz KPR a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi (kurz KPR 
je povinný, pokud váš vzdělávací cyklus začal 
po 1. 1. 2015)
Osvědčení se vydá s dobou platnosti 5 let.

O vydání navazujícího osvědčení je nutné 
požádat, a to nejpozději do 1 roku od zániku 
platnosti stávajícího osvědčení.

Formulář „Žádost o vydání osvědčení 
po absolvování navazujícího vzdělávacího 
programu“ najdete na www.dent.cz (Pro 
členy/Provozování zubní praxe/Dokumenty 
a formuláře/Vzdělávání).

Poznámka: Pro získání dalšího navazují-
cího osvědčení bude nutné splnit požadavky 
podle nového ŘCV a přílohy č. 1 ŘCV.

B) Vzdělávací cyklus začal po 1. 1. 2017
Podmínky pro splnění programu jsou ná-

sledující (podrobně viz nový ŘCV/vzdělávací 
programy a ŘCV/příloha č. 1):
●● Navazující vzdělávací program 

v praktickém zubním lékařství (vzdělávací 
cyklus 3 roky):

a) alespoň 50 kreditů za účast na 
vzdělávacích akcích a jiných formách 
vzdělávání.
Osvědčení se vydá s dobou platnosti 3 roky.
●● Navazující vzdělávací program 

v parodontologii, ve stomatochirurgii, 
v pedostomatologii (vzdělávací cyklus 5 let):

a) nejméně 50 kreditů za registrované 
vzdělávací akce a jiné formy vzdělávání,

b) nejméně 50 kreditů za stáže na 
příslušném akreditovaném pracovišti (blíže 
viz ŘCV), a

c) předepsaný kurz KPR a řešení 
neodkladných stavů v zubní praxi. 
Osvědčení se vydá s dobou platnosti 5 let.

Formulář „Žádost o vydání osvědčení 
po absolvování navazujícího vzdělávacího 
programu“ najdete na www.dent.cz (Pro 
členy/Provozování zubní praxe/Dokumenty 
a formuláře/Vzdělávání).

C) Prodloužení doby platnosti 
osvědčení o 1 rok

V případě, že člen Komory v době plat-
nosti osvědčení nesplnil nebo zřejmě nespl-
ní všechny stanovené podmínky, může požá-
dat o prodloužení doby platnosti stávajícího 
osvědčení o 1 rok (osvědčení lze prodloužit 
pouze jednou). V průběhu tohoto roku je nut-
né získat počet kreditů, který členu Komory 
v řádném vzdělávacím cyklu chyběl, navýše-
ný o 20 kreditů. Tuto žádost lze podat nejpoz-
ději do 1 roku od zániku platnosti stávajícího 
osvědčení.

Formulář „Žádost o prodloužení 
doby platnosti osvědčení“ najdete na 
www. dent. cz (Pro členy/Provozování zubní 
praxe/Dokumenty a formuláře/Vzdělávání).

Vzdělávací středisko ČSK
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VINOHRADSKý 
STOMATOLOGICKý 
DeN 2016 

PříSTUP K eLeKTRONICKé VeRZI ODBORNýCH ČASOPISŮ PRO ČLeNY ČSK 
DáLe I V ROCe 2017
Komora opět i na rok 2017  kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické podobě 
těchto zahraničních odborných časopisů: 

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

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

●● Journal of endodontics (ISSN 0099-2399)

●● Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)

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

Návod pro přístup členů ČSK  
k elektronické verzi uvedených periodik 
je zveřejněn na adrese  
www.dent.cz  
(Vzdělávání/Zahraniční časopisy) 

Kancelář ČSK

Tradiční odborná celodenní konference 
s názvem Vinohradský stomatologický den 
se konala v Praze 25. 11. 2016. Pořadatelem 
konference, která se pravidelně koná každým 
rokem a je určena jak zubním lékařům, tak 
sestrám a dentálním hygienistkám, byla opět 
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze. 

Posluchače přivítala 
doc. MUDr. Eva Gojišová, 
přednostka kliniky 
a odborná garantka 
konference. Vinohradské 
stomatologické setkání si 
nenechal ujít pravidelný 
účastník českých akcí 
MUDr. Anton Zadňančin 
ze Slovenska (uprostřed). 
Jako první pro zubní 
lékaře přednášel MUDr. 
Ladislav Korábek, CSc., 
MBA (1. LF UK Praha). 

Konference probíhala až do pozdních 
odpoledních hodin souběžně ve dvou 
sálech hotelu Don Giovanni. V odborném 
bloku pro zubní lékaře zaznělo celkem 
šest sdělení tematicky zahrnujících 
všechny hlavní stomatologické oblasti. 
Fotografie je z programu pro sestry, 
který se těšil hojné účasti a do něhož 
bylo zařazeno sedm vystoupení. Akci 
provázela také výstava dentálních firem 
a společností.

Spoluautorkou úvodní a následující přednášky pro zubní lékaře byla MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. (3. LF UK Praha, vlevo). Odborný 
program pro sestry zahájil parodontologickým tématem MUDr. Adel El-Lababidi (privátní praxe Praha). Specifickou problematiku pacientů 
s rozštěpem přiblížila zubním lékařům MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. ((3. LF UK Praha).

Připravila redakce
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SNěM CeD TRADIČNě ZASeDAL V BRUSeLU

KOMORA PřIPRAVUJe 
OSLAVY SVěTOVéHO DNe 
úSTNíHO ZDRAVí 

Celodenní jednání sněmu CeD (Rada 
evropských zubních lékařů) se konalo 
dne 2. 12. 2016 v Bruselu. Za ČSK 
se zúčastnili MUDr. Pavel Chrz, doc. 
MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a MUDr. 
Robert Houba, Ph.D.

Jednání zahájil prezident CED dr. 
Marco Landi. Přednesl zprávu o své 
činnosti za minulé období a předlo-
žil materiál, který vysvětluje, jaké dru-
hy politických dokumentů CED vydává: 
jsou to stanoviska, rezoluce a prohláše-
ní. Zprávu o práci bruselské kanceláře 
CED přednesla A. Sanak. Rovněž infor-
movala o vývoji a stavu standardizace 
ve zdravotnictví v EU. Postoj CED k to-
muto tématu se nemění, nejlepším stan-
dardem je vzdělaný zubní lékař. O hos-
podaření CED promluvila dr. S. San-
derson. Nová zaměstnankyně kance-
láře CED C. Prunas se věnovala vnitř-
ní i vnější komunikaci jak z pohledu 
r. 2016, tak plánu na letošní rok.

Na sněmu proběhly volby a novým 
pokladníkem CED bude dr. M. Arm-
strong (Velká Británie). Do představen-

stva (Board) byli zvoleni dr. D. Hammer 
(Francie), dr. F. Sloth-Lisbjerg (Dánsko) 
a dr. P. Melo (Portugalsko).

Z pracovních skupin (wG) CeD 
a tematicky zaměřených skupin 
představenstva CeD (BTF):
●● wG education and Professional 

Qualifications ve spolupráci s ADEE 
připravuje nový profil evropského 
zubního lékaře. 
●● wG Infection Control and waste 

Management. Dle návrhu skupiny 
byla schválena stanoviska CED 
k problematice odpadních vod 
ze zubních ordinací a k doplňku 
Směrnice o odpadech. 
●● wG Oral Health měla dne 3. 11. 

2016 on-line meeting o integrované 
péči. 
●● wG Medical Devices se zabývá 

např. problematikou reprocessingu 
(znovupoužívání pomůcek), nano 
materiálů, systému UDI (Unique 
Device Identification – označování 
zdravotnických materiálů) a dalších 
nových technologií. 
●● wG eHealth. Elektronizace 

nemůže nahradit lékaře, může zlepšit 
dostupnost k důležitým zdravotním 
datům, ale diskutuje se ochrana 
osobních dat. Pracuje se na mHealth – 

odnoži eHealth určené k přístupu 
ke zdravotním informacím pomocí 
mobilních zařízení. 
●● wG Tooth whitening. 

Byl ukončen sběr dat o nežádoucích 
účincích bělicích prostředků a data 
byla předána EK.
●● wG Amalgam and Other Restorative 

Materials seznámila se zprávou 
Evropského parlamentu o regulaci 
rtuti a představila „lobovací balíček“ – 
informace a podklady pro národní 
asociace k působení na národní 
zástupce v EP a v EK.
●● BTF ethics představila revidovaný 

etický kodex evropského zubního 
lékaře a tento dokument byl přijat.
●● BTF Internal se zaměřuje na budoucí 

rizika zubní profese. 
●● BTF Antibiotics in Dentistry. 

CED reaguje na návrh materiálu 
EU o správném užívání antibiotik 
v humánní medicíně. V některých 
státech již existují zásady pro 
správnou antibiotickou léčbu 
v zubním lékařství. 

Příští zasedání sněmu CeD se budou 
v r. 2017 konat 26. – 27. 5. na Maltě 
a 17. 11. v Bruselu.

doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Světový den ústního zdraví každoročně připadá na 
20. březen. Letošní jubilejní 10. ročník věnuje FDI péči 
o zuby všech věkových kategorií pod heslem: „Chytře ke 
krásnému a zdravému úsměvu“ a „ústní zdraví je součástí 
našeho života“. Od těchto hesel se odvíjí i zaměření akcí, 
které v rámci oslav pořádá ČSK pro veřejnost – od malých 
dětí po seniory. 

Obdobně jako loni připravují studenti zubního lékařství z Olomouce 
v rámci Světového dne ústního zdraví preventivní akce pro děti 
i dospělé v OC Galerie Šantovka (fotografie je z loňského ročníku).

Přípravy oslav pokračují pracovní-
mi schůzkami ČSK s generálními part-
nery FDI – wrigley a Philips. Stejně ja-
ko v předcházejících letech se k orga-
nizačnímu týmu připojil Listerine a ře-
tězec lékáren Dr.Max. ČSK opět oslo-
vila také Asociaci dentálních hygienis-
tek ČR a Sdružení studentů stomato-
logie ČR a obě organizace se do spolu-
práce zapojily. Studenti v Olomouci na-
bídnou preventivní akce pro veřejnost 
v OC Galerie Šantovka. 

V rámci oslav budou probíhat před-
nášky preventivního programu Dětský 
úsměv a výukové společnosti Kaloka-
gathie.

Propagaci akce přislíbil Český roz-
hlas Dvojka a Rádio Junior, se který-
mi ČSK jedná o vystoupení hostů z řad 
zubních lékařů, dentálních hygienistek 
a studentů zubního lékařství. 

Je dokončována aktualizace infor-
mačního letáku pro veřejnost se základ-
ními pravidly preventivní péče o ústní 

dutinu „Pět kroků pro váš úsměv na ce-
lý život“ a webových stránek Světového 
dne ústního zdraví sduz.cz.

Oslavy budou zahájeny tiskovou kon-
ferencí ve středu 15. 3. 2017 a budou 
pokračovat v průběhu března.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK
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SOUHRN: Keratocystický odontogenní tumor (KCOT) je po-
měrně vzácné onemocnění postihující čelistní kosti, v největ-
ší míře mandibulu. Při klinickém a rentgenovém vyšetření je 
velmi snadno zaměnitelný za radikulární nebo folikulární cys-
tu, jeho přítomnost potvrdí či vyloučí až histologické vyšetře-
ní. Přestože se jedná o benigní tumor, jeho nebezpečí spočívá 
v rychlém agresivním růstu a vysoké četnosti recidiv. Zane-
dbání nálezu tohoto tumoru může vést k vážným komplika-
cím, jako je infekce léze s rozvojem kolemčelistního zánětu, 
porucha senzitivní inervace příslušné oblasti, ale i různě roz-
sáhlá destrukce čelisti a prorůstání tumoru do okolních měk-
kých tkání. Jedinou možností řešení je vždy chirurgické od-
stranění léze.
Klíčová slova: keratocystický odontogenní tumor, keratocysta, 
recidiva, Gorlinův-Goltzův syndrom.

KeRATOCYSTIC ODONTOGeNIC TUMOR
Review article

SUMMARY: Keratocystic odontogenic tumor (KCOT) is a rela-
tively rare disease affecting jaw bones, with higher prevalen-
ce in mandible. Clinical and radiographic diagnosis might be 
mistaken for radicular or follicular cyst; however, the defini-
te diagnosis is determined by histologic examination. Despite 
its benign nature, KCOT is characterized for its fast aggressive 
growth and higher reccurence rate. When neglected, severe 
complications might occur: infectious complication, damage 
of sensitive innervation, destruction of jaw and ingrowth of the 
tumor to the surrounding soft tissues. The only reliable method 
of treatment is surgical removal.
Key words: keratocystic odontogenic tumor, keratocyst, 
reccurence, Gorlin-Goltz syndrome.

Levorová J, Machoň V, Pavlíková G, Dušková J, Foltán R. 
Keratocystický odontogenní tumor: současný pohled. 
LKS, 2017, 27(2): 29 – 33

úVOD
Keratocystický odontogenní tumor (KCOT) je stále více zná-

mý pod názvem keratocysta, přestože změna v nomenklatuře 
WHO proběhla již v roce 2005 (1). Klasifikován a nazván ke-
ratocystou byl tento tumor poprvé v roce 1956 Philipsenem, 
i když úplně poprvé byl zaznamenán mnohem dříve – v roce 
1876 Mikuliczem. Tehdy byl popsán jako enigmatická vývo-
jová cysta čelisti vyskytující se jako součást familiárního syn-
dromu. V roce 1926 byla stejná léze čelisti popsána jako cho-
lesteatom. Poprvé v roce 1945 byl dán do souvislosti s ba-
zální dentální laminou nebo sklovinným orgánem, ve kterých 
je původ tohoto tumoru, tehdy byl popsán jako primordiální 
cysta (2). 

KeRATOCYSTICKý ODONTOGeNNí TUMOR: VýSKYT
Keratocystický odontogenní tumor se vyskytuje ve dvou for-

mách: sporadická forma a KCOT v rámci Gorlinova-Goltzova 
syndormu. Sporadický KCOT je léze postihující čelistní kosti, 
dominantně mandibulu v oblasti úhlu s propagací do větve 
a těla (mnohdy ve spojitosti se zubem moudrosti). Zazname-
nány jsou i případy, kdy KCOT není vůbec vázán na přítom-
nost zubu (lokalizován např. v kloubním výběžku man di bu ly) 
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(obr. 1). KCOT postihuje i maxilu (zde je prevalence asi 
2x nižší; maximum nálezů v čelistní dutině) (obr. 2). 

KCOT je charakteristický rychlým agresivním růstem, má lo-
kálně destruktivní potenciál. Jde o benigní lézi, která je ale prá-
vě kvůli svému chování a vysoké četnosti recidiv poměrně rizi-
ková. Maximum výskytu je ve 3. – 4. dekádě života (40 – 60 % 
všech KCOT), častěji se vyskytuje u mužů než u žen (3 – 8). 
Samostatný výskyt KCOT u dětí je vzácností; do deseti let vě-
ku dítěte se omezuje zpravidla jen na výskyt v rámci Gorli-
nova-Goltzova syndromu (Nevoid Basal Cell Carcinoma Syn-
drome, NBCCS). NBCCS je autosomálně dominantně dědičné 
onemocnění projevující se mnohočetným výsevem bazalio-
mů kůže a zvýšenou tendencí k tvorbě ne oplasmat, skeletál-
ními abnormalitami (anomálie tvaru žeber, obratlů, lopatky; 
makrocefalie caput kvadratum a hypertelorismus) a mnoho-
četným výskytem KCOT čelistních kostí. První symptomy (pře-
devším výskyt kožních bazaliomů) se mohou projevit u velmi 
malých dětí, ve většině případů se ale dostavují v druhém de-
ceniu (9 – 11). 

PŮVOD KCOT, HISTOLOGICKá CHARAKTeRISTIKA
KCOT je vývojová léze, jeho původ je v dentální lamině, ba-

zálních buňkách orálního epitelu nebo zbytcích sklovinného 
orgánu. U sporadických forem i u KCOT při NBCCS byla pro-
kázána spojitost s mutací tumor supresorového PTCH genu, 
který je lokalizován na 9. chromozomu q22.3-q31 (8). Histo-
logicky je KCOT charakterizován přítomností keratinu uvnitř 
tumoru. Epitel tumoru je mnohovrstevný dlaždicový, pravidel-
ný; nápadné bazální buňky mají hyperchromní palisádovitě 
uspořádaná jádra; typické je chybění epidermálních lišt (rete 
ridges). Povrch epitelu je zvlněný parakeratózou, méně čas-
to i ortokeratózou. Možné jsou pravidelné mitózy (obr. 3, 4). 
V zevní vazivové stěně se nacházejí satelitní dceřiné buňky 
(3, 6, 12, 13).

KCOT vyskytující se v souvislosti s NBCCS mají rozdílný 
imunohistochemický fenotyp než sporadické formy. Meto-
dou nepřímé imunohistochemie byla prokázána vyšší expre-
se proteinů Bcl-2, p27Kip1, c-erbB-2 a naopak nižší exprese 
proteinu Ki-67 u KCOT v rámci NBCCS ve srovnání se spora-

Obr. 1: Solitární KCOT úhlu a větve mandibuly vpravo, 
t. č. bez souvislosti s denticí, zda byl v minulosti 
v souvislosti např. se zubem 38, nevíme.

Obr. 3, 4: Histologický obraz KCOT. 

Obr. 2: CT obraz maxily, pravá čelistní 
dutina je téměř vyplněna cystickým 
útvarem, levá čelistní dutina je 
vyplněna zcela, přední stěna sinu je 
ztenčená, laterálně místy usurována 
tumorem; do tumoru je zavzat zub 18, 
odtlačen masou tumoru k mediální 
stěně maxilárního sinu. 20letý muž 
s Gorlinovým-Goltzovým syndromem.
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dickými KCOT. Zároveň u NBCCS KCOT byla prokázána mír-
nější zánětlivá odpověď. Imunohistochemická charakteristika 
poukazuje na rozdíl v obou typech KCOT – jejich biologic-
kém potenciálu. Pomoci může při stanovení diagnózy a pro-
gnózy onemocnění (13).

DIAGNOSTIKA  
A DIFeReNCIáLNí DIAGNOSTIKA KCOT

Četnost záchytu v populaci není dramatická. Z 319 pacien-
tů ošetřených v letech 2007 – 2013 v celkové anestezii s pra-
covní diagnózou cysta čelisti (jednalo se ve všech případech 
o rozsáhlé cysty) mělo 45 pacientů (14 %) histologicky verifi-
kován keratocystický odontogenní tumor (nepublikovaná da-
ta Maxilofaciální chirurgie, Stomatologická klinika, 1. LF UK 
a VFN Praha). Pokud se klinicky manifestuje, projevuje se vik-
lavostí zubů, jejichž radixy jsou do tumoru zavzaty; u větších 
tumorů vyklenutím ve vestibulu dutiny ústní nebo subman-
dibulárně podle směru propagace. Při infekci fibrózní stěny 
tumoru je prvním příznakem zánět: otok, zarudnutí, hnisa-

vá exsudace ze sulku zubu, eventuálně píštěle. Jindy může 
být prvním příznakem bolest nebo porucha senzitivní inerva-
ce v inervační oblasti 3. větve trojklanného nervu způsobená 
útlakem n. alveolaris inferior (4, 6, 8). Častěji ale KCOT bý-
vá asymptomatický, nález bývá náhodný na panoramatickém 
rentgenovém snímku čelistí (OPG). 

Na OPG nacházíme keratocystický tumor pod obrazem cys-
tického projasnění čelistních kostí (nebo zastínění, pokud se 
nachází v čelistní dutině), vyskytuje se solitárně nebo mno-
hočetně (obr. 5). Obraz malých unicystických lézí je v pod-
statě identický s folikulární nebo radikulární/reziduální cystou 
(obr. 6, 7). U rozsáhlejších tumorů nabývá charakteru multi-
lokulární léze; diferenciálně diagnosticky dále koresponduje 
s ameloblastomem, vaskulárními malformacemi, hamartomy, 
odontogenními tumory nebo maligními neoplasmaty. 

Pro detailní posouzení rozsahu tumoru a jeho souvislos-
ti s okolními anatomickými strukturami zhotovujeme CT ne-
bo cone beam CT (CBCT) (obr. 8, 9). Magnetickou rezonanci 
(MRI) zpravidla nezhotovujeme, pro kostní struktury má mi-

Obr 5: Vícečetný výskyt KCOT mandibuly. Červená šipka označuje KCOT těla mandibuly, 
který je v souvislosti s apexem zubu 43. Oranžové šipky vymezují samostatný rozsáhlý 
KCOT těla, úhlu a větve mandibuly vpravo s postižením obou výběžků čelisti.

Obr. 6: Intraorální snímek KCOT, 
který může imponovat jako 
radikulární cysta od zubů 43, 44 
nebo 45.

Obr. 7: Rozsáhlý cystický útvar dolní čelisti zashrnující apexy 
zubů celého kvadrantu.
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nimální výpovědní hodnotu; i když může potvrdit klinickou 
diagnózu cysty/tumoru čelisti, pokud MRI zhotovujeme např. 
z jiné indikace. Stanovení diagnózy KCOT (stejně jako vylou-
čení ostatních výše zmíněných diagnóz) je možné výlučně na 
základě histologického vyšetření (4, 6, 8, 14, 15).

TeRAPIe KeRATOCYSTICKéHO 
ODONTOGeNNíHO TUMORU, ReCIDIVY

Léčba keratocystického odontogenního tumoru je vždy chi-
rurgická. Metodou volby je enukleace celého tumoru, pouze 
marsupializace je nedostatečná. Jedinou výjimkou jsou roz-
sáhlé tumory (několik cm v průměru), kdy v první fázi lze při-
stoupit k marsupializaci. Po dekompresi tumoru postupně do-
chází k zmenšení jeho objemu a při dosažení velikosti okolo 
2 – 3 cm v největším rozměru lze enukleovat. Rizikem odstra-
nění velmi rozsáhlých tumorů v celku je patologická fraktura 
čelisti při jejím oslabení, vyšší pravděpodobnost infekce rá-
ny. Rozsáhlé defekty je navíc mnohdy žádoucí primárně re-
konstruovat buď autologním kostním štěpem, nebo alogenním 
materiálem (3, 4, 6, 16).

KCOT jsou typické vysokou četností recidiv. Literatura udá-
vá 25 – 60% výskyt relapsu. Maximum popsaných recidiv ke-
ratocystického odontogenního tumoru je v rozmezí 5 – 7 let po 
prvním odstranění (4 – 6, 8, 17, 18). Důvod vysoké četnosti re-
cidiv není jistě znám, v současné době existuje několik uzná-
vaných teorií: 

1) Tumor není odstraněn úplně, po nějaké době od opera-
ce opět dochází k aktivaci růstu (6). KCOT mají velmi tenkou 
fragilní stěnu (pokud již není zánětlivě změněná), při perope-
rační manipulaci s tumorem dochází relativně snadno k její 
ruptuře, to se stává příčinou ponechání mikroskopických zbyt-
ků tumoru in situ.

2) Ve stěně tumoru jsou přítomny dceřiné satelitní cysty, kte-
ré jsou při manipulaci s tumorem implantovány do tkání, ná-
sledně dojde k aktivaci jejich růstu (8, 19).

3) Nejedná se o recidivu onemocnění, ale o tvorbu tumo-
ru ze zbytků dentální lišty/zbytků sklovinného orgánu de no-
vo (8).

Dalším biologickou podstatou KCOT je riziko jeho malig-
ní transformace, vznik karcinomu (primárně dlaždicobuněčný 
karcinom). U KCOT (i u odontogenních cyst) tento proces ne-
ní častým jevem, predilekčně k malignizaci dochází u starších 
pacientů, specifické predispoziční faktory nejsou známy. Pa-
togeneze pravděpodobně spočívá v malignizaci zbytků odon-
togenního vývojového epitelu. Rentgenologický obraz KCOT 

(i odontogenních cyst, jak je zmíněno výše) a malignizované-
ho KCOT je klinicky nerozlišitelný. Průkaz poskytuje až his-
tologické vyšetření. Z tohoto důvodu je nutné dbát zvýšené 
pozornosti a právě pro riziko maligního potenciálu paciento-
vi nabídnout včasné řešení spočívající v chirurgickém odstra-
nění léze (1, 10).

ALTeRNATIVY LéČBY, ZHODNOCeNí
Právě ze snahy snížit čestnost recidiv se v současnosti enuk-

leace keratocystického tumoru doplňuje buď mechanickou 
kyretáží kostní kavity (ručními nástroji, rotačním vrtákem), pe-
riferní ostektomií nebo chemickou kyretáží, tj. aplikací Car-
noyova roztoku (60% etanol, FeCl

3
, kyselina octová a chlo-

roform v poměru 6 : 1 : 1 : 3) na mulovém čtverci po dobu 
2 x 60 vteřin s následnou irigací kavity fyziologickým rozto-
kem. Další možností je kryokyretáž, tj. aplikace tekutého dusí-
ku o teplotě -70 °C po dobu jedné minuty do kostní kavity. Po-
slední dvě zmíněné metody jsou založeny na povrchové nek-
rotizaci tkáně. Tento mechanismus předpokládá zničení zbyt-
ků buněk tumoru uvnitř kosti (8, 15, 17, 18, 20 – 23). Názory 
na použití všech těchto metod a především použití Carnoyova 
roztoku se různí. Za poměrně efektivní metodu považují pou-
žití Carnoyova roztoku Voorsmith nebo Stoelinga (19, 21), kdy 
rekurence tumoru se pohybuje mezi 0 – 11 % (výrazně nižší 
incidence ve srovnání s prostou enukleací), na druhou stranu 
např. Morgan (7) udává rekurenci 50 % při použití Carnoyo-
va roztoku, tzn. vysoké hodnoty, v klinické praxi nepřípustné. 
Na našem pracovišti jsme srovnávali na souboru 22 pacientů 
použití Carnoyova roztoku po enukleaci s prostou enukleací, 
incidence recidiv byla identická (24).

Další autoři jako jedinou zaručenou metodu s dlouhodo-
bě stabilními výsledky, nulovou hodnotou recidiv, udávají en 
bloc resekci čelisti (7, 8, 25). Autoři tohoto článku se domní-
vají, že jde o vcelku logický náhled. Nicméně je to řešení po-
někud radikální a přistupujeme k němu pouze v případě tak 
rozsáhlých tumorů, které samy o sobě porušují kontinuitu če-
listi. Dalším případem, kdy provádíme en bloc resekci čelisti, 
jsou opakované recidivy značně rozsáhlých tumorů (obr. 10).

Recidiva tumoru bývá stejně jako primární tumor ve větši-
ně případů asymptomatická, pro její záchyt je nutné rentgeno-
logické vyšetření. OPG zhotovujeme nejdříve 18 měsíců po 
operaci, kdy teprve je možné odlišit recidivu od prázdné kost-
ní kavity po odstranění. Recidivy KCOT nejsou výjimkou ani 
po deseti a více letech po jeho odstranění, doživotní dispen-
zarizace pacienta je žádoucí (6).

Obr 8: CT snímek dolní čelisti, transverzální řez, ukazuje 
odontogenní keratocystický tumor těla mandibuly s destrukcí 
vestibulární kompakty a prorůstání do měkkých tkání.

Obr. 9: CT snímek dolní čelisti, parasagitální řez, zobrazuje 
multilokulární KCOT větve mandibuly.
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ZáVěR
Keratocystický odontogenní tumor není příliš častou diagnó-

zou v rámci orální patologie. Přestože jde o benigní lézi, pro 
její lokálně agresivní chování je nutné k její terapii přistupo-
vat s přiměřenou radikalitou. Léčba je vždy chirurgická, spočí-
vá v kompletním odstranění tumoru. Při zanedbání KCOT, jeho 
ponechání v kosti, dochází k destrukci čelisti s rizikem vzniku 

patologické fraktury nebo infekčních komplikací. Nejrozsáhlej-
ší defekty čelistí je nutné řešit resekcí, která i přes primární re-
konstrukci pacienta značně hendikepuje. Právě proto k nále-
zu cystického útvaru na panoramatickém snímku čelistí je vždy 
nutné přistupovat s možností, že se může jednat právě o kerato-
cystický odontogenní tumor (eventuálně jinou – i maligní pato-
logickou lézi). Řešení je pak v rukou maxilofaciálního chirurga.
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Obr. 10: OPG, 63letá 
pacientka s agresivně 

rostoucím KCOT dolní 
čelisti, stav po opakovaných 

enukleacích s kyretáží 
a použitím Carnoyova 

roztoku; pro ztrátu kontinuity 
kosti řešení parciální resekcí 

mandibuly a primární 
rekonstrukcí dlahou.
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SOUHRN: Keratocystický odontogenní tumor (KCOT) předsta-
vuje benigní lézi postihující čelistní kosti. Vyskytuje se jako 
sporadický tumor nebo v rámci Nevoid Basal Cell Carcino-
ma syndrome (NBCCS) známého také jako Gorlinův-Goltzův 
syndrom. Často bývá dlouho neodhalený a může dosáhnout 
značné velikosti. Cílem sdělení je upozornit na příznaky a léč-
bu, neboť stomatologové mohou být prvními lékaři diagnosti-
kujícími toto onemocnění, které při syndromové variantě vy-
žaduje multioborovou léčbu. Kazuistiky prezentují pacien-
ta se sporadickým kerartocystickým odontogenním tumorem 
a pacienta s vícečetným postižením čelistí při Gorlinově-Gol t- 
zově syndromu.
Klíčová slova: keratocysta, keratocystický odontogenní 
tumor, Gorlinův-Goltzův syndrom, syndrom mnohočetných 
bazaliomů.

KeRATOCYSTIC ODONTOGeNIC TUMOR
Case report

SUMMARY: Keratocystic odontogenic tumor (KCOT) repre-
sents a benign lesion affecting jawbones. KCOTs stay usually 
long latent and can reach extensive size. KCOTs occur in spo-
radic or syndromic form as component of Nevoid Basal Cell 
Carcinoma Syndrome (NBCCS). The goal of this article is to 
point out the main symptoms and ways of treatment, because 
dentists could be the first specialists who diagnose this dise-
ase, which in syndromic form warrants multidisciplinary tre-
atment. Case reports show patient with non-syndromic KCOT 
and multiple keratocystic odontogenic tumors of the jaws of 
the patient with Gorlin-Goltz syndrome. 
Key words: keratocyst, keratocystic odontogenic tumor, Gor-
lin-Goltz syndrome, nevoid basal cell carcinoma syndrome.

Zelinka J, Blahák J, Křiva T, Bulik O. Keratocystický 
odontogenní tumor. 
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úVOD
Keratocystický odontogenní tumor (dříve odontogenní kera-

tocysta) představuje benigní kostní lézi s často lokálně agre-
sivním chováním. Dle různých studií recidivuje po chirurgic-
kém odstranění ve 2 – 60 % (1, 20). Poprvé byla odontogen-
ní keratocysta popsána v roce 1956 Philipsenem (2). Vzhle-
dem k výše zmíněnému biologickému chování změnila v roce 
2005 Světová zdravotnická organizace – World Health Orga-
nization (WHO) název z odontogenní keratocysty na kerato-
cystický odontogenní tumor (keratocystic odontogenic tumor 
– KCOT) (3).

HISTOLOGIe
Keratocystický odontogenní tumor vzniká proliferací zby-

lých buněk zárodečné dentální lišty (1). Histologicky jde o cys-
tické útvary s tenkou vazivovou stěnou a palisádovitě uspořá-
danou bazální epiteliální výstelkou o 5 – 10 vrstvách se znám-
kami parakeratózy (4, 19). Dále bývá v mikroskopickém ob-
raze patrná invaze bazálních buněk do okolní pojivové tkáně, 
kde vytváří satelitní mikrocysty (označované také jako dceři-
né), jež se považují za možnou příčinu častých recidiv po pro-
sté enukleaci tumoru (5, 19). Cystické léze obsahující epitel 
s ortokeratózou jsou vzácné a byly vyčleněny jako samostat-
ná jednotka – ortokeratotická cysta. Klinicky je významné, že 
mají výrazně nižší tendenci k recidivám (6). Maligní transfor-
mace buněk keratocystického odontogenního tumoru je vzác-
ná, ale ne zcela vyloučená (7, 20).  

KLINICKá CHARAKTeRISTIKA
KCOT postihuje pacienty prakticky všech věkových skupin, 

s maximální prevalencí v druhé a třetí dekádě života a lehkou 
predominancí výskytu u mužů (1). Častěji bývá postižena dol-
ní čelist a to asi v 60 – 80 % (6, 20). Charakteristická je expan-
ze tumoru v anterio-posteriorním směru, proto často nedochá-
zí k vestibulárnímu nebo orálnímu vyklenutí čelisti a KCOT 
pak může dosahovat značné velikosti bez klinických proje-
vů (obr. 1). Nezřídka je tak diagnostikován jako náhodný ná-
lez na OPG snímku, kde se jeví jako uni- nebo multilokulární 

Kontakt: zelinka.jiri@email.cz
 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 
 LF MU a FN Brno
 Jihlavská 20
 625 00  Brno-Bohunice  



35LKS 2/2017

projasnění, se zřetelnými, často zvlněnými okraji. RTG obraz 
není patognomický, a tak do diferenciálně diagnostické úvahy 
musíme zahrnout širokou škálu útvarů jako pseudocystu, fo-
likulární cystu (20 – 40 % KCOT je asociováno s retinovanými 
zuby) (8), radikulární a reziduální cystu, ameloblastom, ob-
rovskobuněčný granulom, fibrooseální léze atd. Ačkoliv k od-
lišení KCOT od odontogenních cyst může napomoci MRI (9), 
definitivní diagnózu lze stanovit jedině na základě histologic-
kého vyšetření. 

Klinicky rozdělujeme KCOT na sporadické a syndromové. 
Sporadické se vyskytují většinou jako solitární útvar v dospě-
lém věku s nižším výskytem recidiv po chirurgickém odstra-
nění.  

Syndromové KCOT jsou běžné v mladším (i dětském) vě-
ku, často je přítomno více ložisek a mají větší tendenci k po-
operačním recidivám. Nejčastěji bývají asociovány s Nevoid 
Basal Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS) známým také jako 
Gorlinův-Goltzův syndrom (GGS). GGS představuje autozo-
málně dominantní syndrom s vysokou penetrací a incidencí 
asi 1 : 57 000–25 6000 (10). Jeho příčinou je mutace genu 
lokalizovaného v oblasti dlouhého raménka chromozomu 9 
označovaného jako PTCH (21).

Vyskytuje se jak sporadicky (jako výsledek nové mutace), 
tak familiárně. Obě pohlaví jsou postižena rovnoměrně (11). 
Příznaky tohoto syndromu jsou velice variabilní a můžeme je 
rozdělit na tzv. velká a malá kritéria (tab. I). Onemocnění je 
prokázáno při klinické manifestaci alespoň dvou velkých ne-
bo jednoho velkého a dvou malých kritérií (21). 

Dalšími popisovanými projevy jsou kožní epidermální cys-
ty, chalazia, komedony, dermální kalcinózy, strabismus, me-
ningeomy, mužský hypogonadismus a mentální retardace (1, 
21). Kromě GGS se vícečetné KCOT mohou vyskytovat i u syn-
dromu oro-facio-digitálního (12), Noonanova (13), Ehlerova-
-Danlosova (14). 

Velká kritéria Malá kritéria

Manifestace 1–2 kožních bazaliomů Makrocefalie

Manifestace 1 bazaliomu před 20. rokem věku Rozštěp rtu, patra

Odontogenní keratocysty čelistních kostí Vyklenutí čela

Kalcifikace falx cerebri Hypertelorismus

Anomálie tvaru žeber Skeletální anomálie (hrudník, obratle, prsty)

Výskyt stejných projevů u příbuzných I. stupně Ovariální fibromy

Přítomnost dvou a více palmárních vkleslin Meduloblastomy

Obr. 1: OPG, solitární keratocystický 
odontogenní tumor asociovaný 

s retinovaným zubem 38, klinicky 
intraorálně bez vyklenutí, náhodný RTG 

nález, na OPG patrné zvlněné okraje.

Tabulka I: Příznaky Gorlinova-Goltzova syndromu

LéČBA
Terapie KCOT je chirurgická, přestože ideální způsob ošet-

ření zůstává stále předmětem diskuze. Konzervativní chirurgic-
ký postup představuje enukleace (exstirpace cysty), výhodou je 
jednorázovost ošetření. Vzhledem k tenkostěnnosti KCOT bývá 
někdy obtížné odstranit cystický vak v celku, zejména v ozu-
bených oblastech, kde mezi kořeny mohou zůstat zbytky tkáně 
a ty být pak zdrojem recidivy. Měkké tkáně naléhající přímo na 
KCOT by měly být excidovány. Ke snížení rizika recidivy bývá 
některými autory doporučována aplikace Carnoyova roztoku 
(směs alkoholu, chloroformu a kys. octové) do dutiny po exstir-
paci, který má za úkol zničit zbytky buněk tumoru a dceřiné 
cysty (8, 20). Vzhledem k toxickému působení chloroformu ne-
patří však tento postup mezi standardní léčebné metody. 

V současnosti je často preferovaným způsobem ošetření, ze-
jména u rozsáhlých KCOT, dekomprese a odložená enuklea-
ce, což podporují také výzkumy poukazující na změnu cha-
rakteru epiteliální výstelky po poklesu tlaku uvnitř tumoru, 
která se mění na nerohovějící vrstevnatý epitel větší tloušť-
ky, odpovídající cystám radikulárním nebo folikulárním. Ta-
to proměna je závislá na čase, proto doba mezi dekompresí 
a následnou enukleací by měla být alespoň 9 měsíců (10, 15). 

Předpokládaný prospěch je snížené riziko recidivy. Nevýho-
dou je časová náročnost a nutnost dobré spolupráce pacienta. 

Pro lokální agresivitu a vysoké riziko recidivy navrhují ně-
kteří autoři radikální chirurgické odstranění parciální resekcí 
čelisti se zachováním nebo přerušením kontinuity a případné 
následné vyplnění defektu kostním štěpem. Většinou je však 
tato léčba považována za příliš radikální. Důležitější než re-
sekce okolní kosti se jeví excise měkkých tkání, které při usu-
rované kosti naléhají na cystický vak. Zde byly při histologic-
kém vyšetření opakovaně nalezeny dceřiné mikrocysty, které 
se naopak nepodařilo prokázat v okolní kosti, což činí radikál-
ní výkony o to více kontroverzní (8, 16). 
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Ať již se zvolí jakýkoliv postup k odstranění KCOT, důležitá 
je dlouhodobá dispenzarizace pacienta. K většině recidiv do-
chází během prvních pěti let, jsou však popsány případy ná-
vratu onemocnění po mnohem delší době (17). 

VLASTNí POZOROVáNí
Kazuistika 1 

V březnu 2015 se na ambulanci naší kliniky dostavil mla-
dý muž (ročník 1991) pro bolestivost a mírný otok dolní čelisti 
vlevo. Při klinickém vyšetření nejevila dolní čelist významnou 
asymetrii nebo vyklenutí. Pacient byl odeslán na OPG, které 
odhalilo rozsáhlé projasnění zasahující od zubu 34 přes levý 
úhel dolní čelisti až po incisuru mandibuly. Při hraně dolní če-
listi se nacházel retinovaný zub 38. Do projasnění zasahovaly 
kořeny zubů 35, 36 a 37. U zubu 37 došlo k resorpci kosti té-
měř v celé délce kořene (obr. 1). Muž je anglické národnosti, 
přechodně pobývající v České republice, přeje si ošetření na 
našem pracovišti, pokud možno jednorázové. Pacientovi byl 
vydán termín k exstirpaci cystického útvaru v celkové anes-
tezii za hospitalizace a žádanka k endodontickému ošetření 
zubů 35, 36. 

Během operačního výkonu jsme extrahovali zub 37, exstirpo-
vali cystický vak a po separaci vybavili retinovaný zub 38 bez 
makroskopického porušení nervus alveolaris inferior. Histolo-
gické vyšetření prokázalo keratocystický odontogenní tumor. 

V pooperačním období vznikla dehiscence rány, pacient byl 
poučen o vyplachování dutiny vzniklé po odstranění KCOT. 
Při poslední kontrole, 7 měsíců po operaci, je pacient bez sub-
jektivních obtíží, na kontrolním OPG je patrné dobré hojení 
defektu (obr. 2).

Obr. 2: OPG, 7 měsíců po operaci, patrné kostní hojení defektu.

Obr. 4: CT koronární řez, cystické útvary v obou 
maxilárních dutinách, retinované zuby 87 + 8.

Obr. 5: OPG, oblast 3 – 3 čtrnáct měsíců po exstirpaci již kostně zhojená, 
v oblasti levé větve ještě patrné hranice exstirpovaného tumoru.

Obr. 3: CT 3D rekonstrukce, cysta v oblasti 3 – 3, kost ve 
frontální oblasti dolní čelisti kromě dolní hrany usurovaná.

Kazuistika 2
V srpnu 2014 byl na naše pracoviště odeslán 22letý muž 

pro náhodně zjištěný cystický útvar na OPG v oblasti 43 až 
33. Snímek dále odhaloval retinované zuby 18, 17 a 28 se 
susp. cystami a projasnění v oblasti levého úhlu a větve dolní 
čelisti. Klinicky byly na pacientovi patrné známky Gorlinova-
-Goltzova syndromu – hypertelorismus, palmární vklesliny, ši-
roký kořen nosu, prominující frontální tubery. V dokumentaci 
jsme nalezli záznam o hospitalizaci a operačním výkonu z ro-
ku 2003 na našem pracovišti, při kterém byl extrahován semi-
retinovaný zub 24 a odstraněna s ním související radikulární 
cysta a dále extrahována retinovaná 38 s cystickým vakem dia-
gnostikovaným jako keratocysta. Již tehdy byla popsána pří-
tomnost susp. cysty v pravém maxilárním sinu naplánovaná 
k chirurgickému odstranění v druhé době. K dalšímu výkonu 
ani následným kontrolám se však pacient nedostavil, nyní při-
chází po jedenácti letech. 

Pacienta jsme odeslali na CT vyšetření a endodontické ošet-
ření dolních frontálních zubů, objednali k exstirpaci útvaru 
v oblasti 43 až 33 v celkové anestezii a poučili o nutnosti ná-
sledného odstranění zbylých cyst. Pacientovi bylo domluveno 
genetické vyšetření, na které však nepřišel. 

Během první operace jsme exstirpovali tenkostěnný cystický 
vak, který byl odeslán na histologické vyšetření s diagnostic-
kým závěrem keratocystický odontogenní tumor. V pooperač-
ním období vznikla drobná dehiscence v oblasti 31 a 32 v mís-
tě, kde jsme během výkonu vytnuli část měkkých tkání srost-
lých s cystickým vakem, ta se spontánně uzavřela. CT vyšetře-
ním byla potvrzena přítomnost cyst v obou maxilárních sinech 
kolem retinovaných zubů 18, 17 a 28, dále v oblasti levého 
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úhlu a větve dolní čelisti a drobná cysta kolem semiretinova-
ného zubu 48 (obr. 3, 4). Původně bylo plánováno odstranění 
zbylých útvarů během dvou operačních výkonů, pacient však 
opět porušil léčebný plán a nedostavil se k hospitalizaci, na 
kontrolu přišel s několikaměsíčním zpoždění. Vzhledem k přá-
ní pacienta a jeho špatné spolupráci jsme se rozhodli odstra-
nit zbylé cystické útvary a extrahovat retinované zuby během 
jedné operace. Histologické vyšetření prokázalo keratocystický 
odontogenní tumor v oblasti levé větve dolní čelisti a levého 
maxilárního sinu, folikulární cystu v pravém maxilárním sinu 
a zánětlivě změněný perikoronární vak/folikulární cystu v ob-
lasti 48. Během hospitalizace bylo provedeno konziliární kožní 
vyšetření bez nálezu bazocelulárního karcinomu. Hojení pro-
bíhalo bez dehiscence nebo jiných komplikací. 

Na posledním OPG, které je zhotoveno 14 měsíců po prv-
ním a dva měsíce po druhém operačním výkonu, je patrné 
zhojení nálezu ve frontální oblasti dolní čelisti, nález po ostat-
ních odstraněných útvarech odpovídá krátké době po opera-
ci (obr. 5).

DISKUZe
Vzhledem k lokálně agresivnímu chování, tvorbě dceřiných 

cyst, častému recidivování a odhalení role mutace v genu 
PTCH při vzniku keratocyst došlo v roce 2005 k oprávněnému 
překlasifikování odontogenních keratocyst na keratocystické 

odontogenní tumory (10). Terapie je vždy chirurgická, spočí-
vá v úplném odstranění cystického vaku, ačkoliv preferovaný 
postup jednotlivých pracovišť se může lišit. Na našem praco-
višti častěji přistupujeme k jednorázovému odstranění pomocí 
exstirpace, jak je popsáno i ve výše uvedených kazuistikách. 
U velkých KCOT, výrazně oslabujících pevnost kosti a obtíž-
ně odstranitelných v celku (např. multilokulární zasahující do 
svalového nebo kloubního výběžku mandibuly) provádíme 
dvoufázové ošetření zahrnující dekompresi vytvořením ko-
munikace mezi dutinou tumoru a dutinou ústní. Průchodnost 
komunikace pak zajišťujeme pomocí dvou trubicových drénů 
(sloužících k výplachům) a následné odložené exstirpace tu-
moru po zmenšení jeho velikosti. Dvoufázový postup je ná-
ročnější na spolupráci pacienta, proto při volbě postupu při-
hlížíme i k jeho spolupráci a preferencím. Bez ohledu na způ-
sob odstranění tumoru je vždy nutná dlouhodobá dispenzari-
zace, neboť k recidivám dochází i po mnoha letech.

ZáVěR
Keratocystický odontogenní tumor bývá mnohdy prvním 

příznakem Gorlinova-Goltzova syndromu. KCOT často i o ro-
ky předchází ostatním příznakům, a zubní lékař tak může být 
prvním, který toto multisystémové onemocnění diagnostiku-
je a společně s dalšími specialisty se podílí na dispenzarizaci 
pacientů (18).  
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malé ilustrované repetitorium

JAK úSPěŠNě NAPRAVIT NeúSPěCH

Obr. 1: Zub 36 během prvního 
opakovaného endodontického ošetření 
(RCRT). Ověření pracovní délky 
kontrastním snímkem. 

Obr. 2: Zub 36 po dokončeném prvním 
RCRT (rok 2006).

Daniel Černý

D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové

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

TeST 14
V roce 2006 proběhla komplexní sa-

nace chrupu tehdy 30letého pacienta. 
V rámci této sanace bylo z důvodu se-
lhávajícího nevhodného postendodon-
tického ošetření provedeno opakované 
endodontické ošetření zubu 36. Během 
odstraňování původní kořenové výplně 
došlo k separaci ručního nástroje, kte-
rý nebylo snadné vyjmout. Nástroj však 
bylo možno obejít a dosáhnout plné 

pracovní délky. Výsledné ošetření dosa-
hovalo apexu na obou kořenech a pů-
sobilo na snímku po plnění homogen-
ně (obr. 1, 2). Následovalo dostavění 
jádra zubu pomocí titanového prefab-
rikovaného čepu a duálně tuhnoucího 
dostavbového kompozitu. Na závěr byl 
zub opatřen celokeramickou korunkou.

Během preventivních prohlídek v ná-
sledujících letech bylo nejprve vše v po-

řádku. Periapikální snímek z roku 2008 
nebyl zobrazením ideální, ale periodon-
tální štěrbina byla zachována (obr. 3). 
V roce 2009 bylo zaznamenáno projas-
nění kolem meziálního kořene zubu 36 
(obr. 4). Pacient neměl žádné subjektiv-
ní obtíže. Za 6 měsíců kontrolní snímek 
odhalil rychle se zvětšující projasnění 
(obr. 5).

Otázky:

1.  Jak bude probíhat 
diferenciálně diagnostická 
úvaha?

2.  Jaká vyšetření je třeba 
provést pro definitivní 
stanovení diagnózy? 

3.  Jaký je patofyziologický 
průběh u této diagnózy?

4.  Jaké terapeutické možnosti 
máme pro uvedenou 
diagnózu a lokalizaci?

Obr. 3: IO RTG snímek z roku 2008 byl 
zhotoven na nevhodný formát senzoru 
a velmi suspektně zamaskoval již vznikající 
periapikální projasnění meziálního 
kořene. Je vidět původní postendodontické 
ošetření dostavbou s titanovým čepem 
a celokeramickou korunkou.

Obr. 4: Preventivní prohlídka v roce 
2009 již jasně odhalila periapikální 
projasnění. 

Obr. 5: Stav nálezu za dalších 6 měsíců. 
Rychlá dynamika růstu projasnění je 
zřejmá.

95°



40 LKS 2/2017

Obr. 6: Druhé RCRT meziálního kořene. 
Kontrola odstraňování existující výplně. 

Obr. 8: Kontrolní snímek z preventivní 
prohlídky v roce 2010. Obnova 
periodontální štěrbiny v blízkosti apexu 
je zjevná. 

Obr. 7: Stav ihned po zaplnění a uzávěru 
trepanačního otvoru kompozitní 
pryskyřicí. 

Obr. 9: Po krátké době došlo k fraktuře 
keramické korunky a vynucenému 
kompletnímu dokončení RCRT 
na distálním kořeni a zhotovení 
metalokeramické korunky (2011).

Obr. 10: Kontrolní snímek 2016.

TeST 14 – řeŠeNí
Ad 1. Zvětšující se projasnění v blíz-

kosti kořene nevitálního zubu, které na-
vazuje na periodontální štěrbinu, je té-
měř jistou známkou zánětlivé odezvy 
na přítomnost bakteriální infekce uvnitř 
kořenového systému zubu – chronické 
apikální periodontitidy (1). Do diferen-
ciální úvahy musíme zahrnout kvůli vy-
soké dynamice nálezu i vertikální frak-
turu kořene (2) a čistě teoreticky též pro-
jasnění neodontogenního původu (3). 

Ad 2. Typický obraz nálezu na intra-
orálním RTG snímku prakticky vylučuje 
jinou než odontogenní příčinu projas-
nění (4). Pečlivé sondování gingiválního 
sulku kolem meziálního kořene vyloučí 
kompletní vertikální frakturu. Pokud by 
však k vertikální fraktuře docházelo od 
apexu, není vyloučena dočasná falešná 
negativita tohoto nálezu. 

Dnes by ještě přicházelo do úvahy 
vyšetření pomocí CBCT skenu, který by 
pomohl zpřesnit lokalizaci projasnění 
a mohl by napovědět, jakým směrem se 
ubírat při řešení tohoto problému (5). 

Ad 3. Bakterie se mohou do kořeno-
vého prostoru nevitálního zubu dostat 
během ošetření, ale i následně netěs-
nou koronární rekonstrukcí (6). V kon-
krétním případě již mohly být v kořeno-
vém prostoru přítomny. Reálně je šance 
na kompletní eliminaci bakterií takřka 
nulová, ale pokud je množství bakterií 
velmi malé, je velká pravděpodobnost, 
že onemocnění nepropukne. Jednodu-
chý patofyziologický pohled je, že po-
kud dojde ke změně rovnováhy uvnitř 
kořenového systému a bude docházet 
k životním cyklům bakterií, začne imu-
nitní systém člověka reagovat na uni-
kající endotoxin a jiné zbytky bakteri-
álních stěn a vytvářet obrannou bariéru 
v podobě granulační tkáně v místě nej-
vyšší koncentrace unikajících toxinů – 
v místech komunikace endodontu s pe-
riodonciem, tzv. portals of exit. K takové 
změně může dojít i několik let po pro-
vedeném ošetření. Z logiky věci vyplý-
vá, že šance na perzistenci infekce stou-
pá s komplikovaností kořenového systé-
mu a klinickou náročností provedení 
endodontického ošetření. 

Ad 4. Řešení diagnózy chronická api-
kální periodontitida je principiálně tro-
jí (7). 

Postižený zub můžeme extrahovat. 
Tento postup volíme v případě, že ze 
zdravotních příčin není vhodné riskovat 
přítomnost perzistující infekce, ale také 
v případě, že je zub již nerekonstruo-
vatelný nebo není proteticky využitel-
ný. Pokud se případné řešení se zacho-
váním zubu jeví jako obtížné či nejisté 

a nemáme možnost odeslat pacienta ke 
specialistovi na endodoncii, je extrak-
ce též řešením s tím, že bude zub na-
hrazen implantátem či fixním můstkem. 
V popisovaném případě žádná z uvede-
ných příčin nenastala. 

Druhá možnost představuje elimina-
ci nejčastější příčiny chronické apikál-
ní periodontitidy – apikální delty kořene 
– chirurgickým zásahem. Resekce koře-
nového hrotu s retrográdním plněním 
pomocí MTA nebo jiných kalcium-sili-
kátových cementů je v případě vyhovu-
jící rekonstrukce korunky ekonomicky 
výhodné řešení zejména v případě ana-
tomicky dostupnějších lokalizací zubů. 
U dolního moláru dospělého muže je 
chirurgický přístup k meziálnímu kořeni 
obtížný a správné provedení retrográd-
ního plnění není bez operačního mik-
roskopu vůbec snadné. 

Třetí možností – z pohledu autora 
nejvýhodnější – je opakované ortográd-
ní ošetření s využitím vyššího standar-
du péče než při předchozím ošetření. 
V konkrétním případě byl standard pé-
če zařízení zvýšen trvalou implementa-
cí operačního mikroskopu do endodon-
tického ošetření, zdokonalením proce-
su opracování s využitím ultrazvuko-
vých nástrojů, úpravou protokolu vy-
plachování kvantitativně (doba) i kvali-
tativně (aktivace výplachu ultrazvukem) 
a imediátní postendodontickou rekon-
strukcí po provedeném ošetření koře-
nového systému adhezivní technikou. 
Opakované ortográdní řešení se jeví ja-
ko nejsložitější a mělo by k němu být 
přistupováno až po důkladném posou-
zení klinického stavu, morfologie zu-
bu a dalších parametrů určujících ná-
ročnost ošetření. Nejvhodnější ověře-
nou metodou je analýza podle dotaz-
níku vyvinutého Kanadskou endodon-
tickou asociací a upraveného následně 
Americkou endodontickou asociací (8). 
V ČR je k dispozici přeložená elektro-
nická verze na adrese http://form.en-
dodont.cz/. 

V popisovaném případě jsme se roz-
hodli pro opakované endodontické 
ošetření (RCRT) trepanačním otvorem 
zhotoveným do existující korunky. Byl 
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vyjmut jeden titanový čep z dostavby 
i fragment nástroje z kořene (obr. 6). 
Po opracování na ISO 45 obou kořeno-
vých kanálků byl kořen zaplněn tech-
nikou laterální kondenzace. Snímek po 
plnění odhalil deformitu apikální části, 
kterou se však podařilo zaplnit (obr. 7). 
Tento prostor v kořeni mohl vzniknout 
resorpcí po předchozím ošetření. Méně 
pravděpodobně také iatrogenně během 
třetího ošetření. Zub byl ihned uzavřen 
pomocí kompozitní pryskyřice. Snímek 
z roku 2010 ukazuje zhojení periapikál-
ního nálezu (obr. 8). V roce 2011 došlo 
k ulomení distální části oslabené celo-
keramické korunky a po revizi posten-
dodontického ošetření za pomoci FRC 
čepů (obr. 9) byla zhotovena nová me-
talokeramická korunka. V této podobě 
je zub již beze změn a poslední snímek 
je z roku 2016 (obr. 10). 

SUMMARY
HOw TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLY
TeST 14: RePeATeD ROOT CANAL 
Re-TReATMeNT OF THe FIRST 
LOweR MOLAR
Author presents a case of repeated lower 
molar root canal re-treatment. The first 
attempt of RCRT has failed 3 years after 
completing the endodontic procedure 
and ceramic crown. Diagnostic and 
therapeutic criteria are being discussed. 
Following these criteria second root ca-
nal re-treatment has been proposed and 
completed through the ceramic crown. 
Complete healing  was observed after 
two years and is stable.

Černý D. Jak úspěšně napravit 
neúspěch. Test 14: Dvojité opakování 
endodontického ošetření prvního 
dolního moláru.
LKS, 2017, 27(2): 39 – 41

VýZVA LKS: PřISPěJTe SVOJí KAZUISTIKOU  
DO MALéHO ILUSTROVANéHO RePeTITORIA
Téma Malého ilustrovaného repetitoria 
(MIR) JAK úSPěŠNě NAPRAVIT 
NeúSPěCH je vysoce aktuální, 
všudypřítomné a zároveň nadčasové, 
a proto v něm budeme pokračovat 
i po celý rok 2017. 

Toto téma vede autora i čtenáře k reflexi 
a sebereflexi, která nemusí být vždy příjem-
ná. Je však zdrojem našeho odborného roz-
voje i obecně lidského vyzrávání. Získává-
me odstup, zkušenosti a pokoru. Vzletně ře-
čeno: Když to není úspěch, je to zkušenost.

Vážení a milí kolegové, máte ze své praxe případ, který toto nové téma 
naplňuje? Chcete se o svoji zkušenost s kolegy podělit? Neváhejte 
a přispějte svojí kazuistikou do seriálu Malé ilustrované repetitorium! 

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

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

Redakce a redakční rada LKS
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SVATá APOLeNA NA MeDAILíCH
Do ústavu dějin lékařství univerzity Justuse 
Liebiga v Giessenu doručil v r. 2006 dr. Gerold 
Heckert disertační práci nazvanou „Odontologie 
v zrcadle numismatiky, příspěvek k dějinám 
zubního lékařství“. Jde o nejrozsáhlejší dílo 
věnované tomuto tématu. Autor patrně vycházel 
z nevídaně bohaté vlastní sbírky, z lásky 
k profesi a jistě využil i svého členství v kroužku 
dějin zubního lékařství při DGZMK (Německá 
společnost pro zubní, ústní a čelistní lékařství). 
Další knihu vydali Heinz Ladendorf a Sunhild 
Salascheková v r. 1988 pod titulem „Reklama 
zubních lékařů pro zubní lékaře na medailích“. 
Vedle těchto dvou zásadních prací existuje 
ve světové odborné literatuře už jen několik 
skromnějších spisků k této problematice. 

Jednostranně ražená bronzová 
medaile s moderním 
znázorněním sv. Apoleny 
držící v rukou knihu a kleště 
se zubem. Po obou stranách 
je lemovaná dvěma hady 
jako symboly medicíny. 
Jedná se o raritní uspořádání, 
které vychází ze symboliky 
spojované s Aeskulapem. Pod 
ní je znak s čestným věncem 
a údaj roku 1998. Vyrobena 
byla v Portugalsku, medailér 
není znám, je oválného tvaru 
60 x 53 mm a váží 35,8 g.

Při příležitosti Fourth International 
Dental Congress Saint Louis v r. 1904 
razila banka Bailey Banks and Biddle 
Co. z Filadelfie bronzovou medaili 
s průměrem 57 mm a hmotností 98,3 g. 
Na reversu s mapou světa v pozadí drží 
orel stočený papír – listinu – se jmény 
průkopníků zubního lékařství: Fauchard, 
Hayden, Carabelli, Harris, Linderer, 
Tomes, Sauer, Turner a Dubois.

Stříbrná medaile univerzity Porto 
v Portugalsku z r. 1976, ražená 
a finalizovaná úpravou povrchu tryskáním, 
průměr 46,5 mm, hmotnost 55 g, 
medailér J. Bapiar, výrobce neznám. 
Nápis: „Inauguracao da Escola superior 
de Medicina Dentaria do Porto“. 
Na zadní straně je nápis: „Universitas 
Portucalensis“, uprostřed sedící postava 
s knihou a žezlem. Věnovaná prof. 
dr. Hansi Peteru Bimlerovi během sjezdu.

Malá zlatá ražba s motivem sv. Apoleny 
včetně jejího atributu, tedy kleští se 
zubem. Měří 24 x 21 mm a váží 10 g. 
Existuje i v provedení ze stříbra se 
stejnými rozměry. Na reversu je nápis 
„Hl. Apollonia Patronin der Zahnärzte 
von Timoteo Viti 1470 –1524“. Byla 
vydána kolem r. 1980, autor a výrobce 
nejsou známi.

V úvodu dr. G. Heckert píše: „Už kon-
cem 17. stol. počala medicína vytvá-
řet svůj obraz také v umění zhotovovat 
medaile s touto tematikou. Ty s moti-
vy z oblasti stomatologie můžeme po-
važovat za jakési kovové svědky vývo-
je oboru od řemesla barbířů až k dneš-
nímu zubnímu lékařství založenému na 
moderních vědeckých základech. Nu-
mismatika tak přispívá k dějepisu zná-
zorněním historických událostí a vývoje 
v zubní medicíně a uchovává také sta-
vovské informace a události. V obsáh-
lé numismatické literatuře existuje jen 
málo děl k tématu Medicina in nummis 

a v těchto zdrojích zubní lékařství zaují-
má pouze okrajovou roli. Zde se ale po-
prvé souvisle představuje velké množ-
ství medailí a příbuzných artefaktů v his-
torickém kontextu vývoje zubního lékař-
ství.“ Dále dr. G. Heckert upozorňuje na 
dominantní postavení Francie v oblasti 
zubního lékařství zejména v 18. a první 
polovině 19. století, která je pak kolem 
roku 1850 vystřídána Spojenými státy 
americkými.

První známé vyobrazení sv. Apoleny 
pochází z 13. století. Nebylo ještě umís-
těno na medaili, ale na pečeti, která se 
dochovala jen jako obraz.

Dnes se v mnoha částech světa zno-
vu a znovu razí nebo odlévají medaile 
s vyobrazením sv. Apoleny. Opatrný od-
had uvádí celosvětově asi 300 až 400 
ražených nebo litých prací zobrazují-
cích světici, patronku zubního lékařství.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fis cherovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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přečtěte si...

VNíMáNí eSTeTIKY úSMěVU NeODBORNOU VeřeJNOSTí 
(SYSTeMATICKý PřeHLeD)
Cílem italských autorů bylo 
systematicky zpracovat přehled 
o vnímání estetiky úsměvu, tedy 
definovat hranice a hlavní rysy 
přijatelnosti obličejové a dentální 
estetiky úsměvu podle hodnocení 
neodbornou veřejností. Vnímání 
estetiky úsměvu laickou veřejností 
umožňuje odborníkům přesněji 
stanovit cíle ortodontické léčby podle 
požadavků pacientů. 

Pro laiky jsou z hlediska estetiky úsmě-
vu nejdůležitějšími zuby horní řezáky, 
a to především jejich symetrie a tvarová 
pravidelnost. Hned po nich jsou vnímá-
ny horní špičáky, zejména výraznost je-
jich hrotů, jež působí v úsměvu nea trak-
tivně. Plochý nebo obrácený smile arc 
(vztah incizální linie horních řezáků 

k okraji dolního rtu) má jak na odbor-
nou, tak i na neodbornou veřejnost ne-
gativní vliv ve smyslu méně atraktivního 
úsměvu. Z laického pohledu souvisejí 
méně atraktivní úsměvy i s nadměrnými 
bukálními koridory, neatraktivně působí 
gummy smile o velikosti větší než 4 mm 
a menší než 1,5 mm. U léčby pacien-
tů s gummy smile je zapotřebí si vždy 
uvědomit postupné překrývání horních 
řezáků horním rtem v závislosti na vě-
ku a přizpůsobit tomuto jevu plán léč-
by. Přesto, že absence diastema je podle 
Andrewse jeden ze šesti klíčů okluze, je 
neodbornou veřejností příznivě vnímá-
no do velikosti 2 mm. Posun střední čáry 
je přijatelný do prahové hodnoty 2 mm, 
i když se uvádí, že je méně relevantní 
než sklony středních čar. 

Systematický přehled o dané proble-
matice umožňuje blíže charakterizovat 
znaky úsměvu, na které by měl být brán 
zřetel. Ačkoliv ideální okluze zůstává 
stále primárním cílem ortodontické léč-
by, jsou estetické výsledky rozhodující 
pro spokojenost pacienta.

Parrini et al. Laypeople‘s perceptions 
of frontal smile esthetics: 
A systematic review. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop, 2016, 150(5): 
740 –750.

Zpracovala
MDDr. Romana Šindelářová

Stomatologická klinika 1. LF UK 
a VFN Praha

Česká ortodontická společnost

Ražená stříbrná medaile poprvé vydaná 
Dentální laboratoří v Göttingenu kolem 
r. 1980 s nápisem „Hl. Apollonia, 
Schutzpatronin der Zahnärzte“. Tvůrce 
ani výrobce nejsou známi, telefonní číslo 
vyražené na zadní straně už neplatí. 
Průměr medaile činí 60 mm a hmotnost 
je 83 g. Na reversu je zobrazen 
paralelometr obklopený nápisem 
„Präzisionszahntechnik, Dienstleistung 
für Nah und Fern, Göttinger 
Dentallabor“. Tyto medaile se používaly 
k prezentačním a reklamním účelům 
při styku se zákazníky a obchodními 
partnery.

Ražená bronzová plaketa se scénou 
z martyria sv. Apoleny. Aby se odvrátila 
od křesťanské víry, byly jí mučením 
vylomeny zuby, ale odolávala, zůstala 
křesťankou a stala se patronkou všech 
trpících bolestmi zubů. V 19. stol. 
pak byla její „působnost“ rozšířena 
na celé zubní lékařství. Plaketa měří 
80 x 50 mm a váží 105,9 g. Pod scénou 
je nápis „A dolore dentium liberadomme 
invocantes me“, na zadní straně 
znak Portugalské národní společnosti 
ortodoncie s podpisem „Comemoracols 
da Padroeira“. Výrobcem je Fevereio 
v r. 1982.

Osmdesátiny prof. Eera Tammisalose 
v r. 1973 se slavily mj. ražením bronzové 
medaile s průměrem 80 mm. Náklad 
300 bronzových a 38 stříbrných kusů 
zhotovil Kultateollisuus z finského 
Turku, medailérem byl Kauko Räsänen. 
Prof. Tammisalos byl ředitelem ústavu 
zubního lékařství v Helsinkách 
a v r. 1924 zakládajícím členem 
finského svazu zubních lékařů – jeho 
portrét zdobí zadní stranu. Sv. Apolena 
je zobrazena s náhrdelníkem s dvěma 
řadami perliček.
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2017IMPLANTOLOGIE

Dovolujeme si Vás pozvat na 21. ročník odborného semináře 

IMPLANTOLOGIE 2017, který se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 

od 13 hodin v Clarion Congress Hotelu Prague v Praze-Vysočanech. 

Večer je pro Vás připravena společenská část s rautem.

ODBORNÉHO SEMINÁŘE LASAK

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE 

7. DUBNA 2017 

21. ROČNÍK 

• Management měkkých tkání v implantologické protetice
• Implantace a augmentace kosti v maxile
• Stabilita tkání v okolí implantátu

• Implantáty a halitosis
• Sinus lift: OK nebo KO?

Pelayo Antuña Valle (E)

Curd Bollen (NL)

Antonín Šimůnek (CZ)

Dana Kopecká (CZ)

Pavel Kříž (CZ)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

• 2 000 Kč při registraci do 28. února 2017
• 2 500 Kč při registraci od 1. března 2017
• 1 400 Kč pro studenty (po předložení platného indexu)

Přihlásit se můžete přes: 
webový formulář na www.lasak.cz, 
e-mailem na pokorna@lasak.cz 
nebo telefonicky na: +420 296 184 202.

7. 4
. 2

017

REZERVUJTE SI 

TERMÍN
 

www.lasak.cz

Těšíme se na setkání.

TÉMATA
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blahopřejeme
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SKUPINOVé 
PROFeSNí POJIŠTěNí

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

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

a formulář pro přihlášení 
najdete na www.dent.cz (Pro 
členy/Provozování zubní praxe/
Kooperativa pojišťovna, a. s. – 
pojištění profesní odpovědnosti). 
●● Podepsanou přihlášku a kopie 

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

úHRADA POJISTNéHO  
NA ROK 2017

a) Máte datum vzniku pojištění 
v lednu? Úhradu pojistné částky 
jste měli provést do 31. ledna.

b) Máte datum vzniku pojištění 
v jiném měsíci? Úhradu proveďte 
nejpozději do prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém 
byla smlouva uzavřena.
Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 
3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena nebo 
rodné číslo, KS – 3558.

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

●● PhDr. Ladislav Šolc, 
šéfredaktor časopisu LKS, 
oslavil v lednu 60. narozeniny.
Kromě životního jubilea dovrší 
začátkem letošního jara i další 
významné výročí – čtvrtstoletí svého 
působení v ČSK. Šéfredaktorem 
komorového měsíčníku se stal 
v r. 1992. Pod jeho vedením se 
původní Bulletin LKS přeměnil 
v profesionálně tvořený stavovský 
a od r. 2009 také recenzovaný 
odborný časopis. Jubilantovi upřímně 
blahopřeje a děkuje za jeho práci 
vedení České stomatologické komory, 
připojují se také kolegyně a kolegové 
z Apolenky a redakční rada LKS. 

●● MUDr. Milan Müller
slaví v únoru 70. narozeniny.
Provozuje soukromou praxi v Praze 1 
a byl dlouholetým předsedou OSK 
Praha 1. V letech 2005 – 2013 
zastupoval tuto oblast jako člen 
sněmu ČSK. Jubilantovi upřímně 
blahopřeje Česká stomatologická 
komora. 

●● MUDr. Daniela Pemlová
slaví v únoru 65. narozeniny
Kolegové z OSK Ústí nad Labem 
přejí vše nejlepší, zdraví, pohodu 
a optimismus do dalších let.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v únoru slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Alena Štěpančíková
●● MUDr. Jan Pokorný
●● MUDr. Vladimír Konečný
●● MUDr. Tomáš Machač 
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reklamní prezentace

Vše co potřebujete o EET vědět, 
najdete na                    .

www.cgmsvet.cz

HORKé TéMA: POVINNOST STOMATOLOGŮ 
eLeKTRONICKY eVIDOVAT TRŽBY
V průběhu měsíce prosince 
2016 probíhal průzkum mezi 
uživateli PC DeNT, DeNTIST+ 
a MeDICUS Stomatolog zaměřený 
na start povinnosti stomatologů 
elektronicky evidovat tržby. Z více 
než 1700 reakcí je zřejmé, že 
eeT je pro stomatology horkým 
tématem, a více než 10 % z nich 
se domnívá, že se jich téma 
elektronické evidence týká již 
od 1. března 2017. 

Tato nová povinnost přináší význam-
nou změnu v zavedených procesech 
ordinace. Vezměme si klasický případ 
doplatku pacienta za fotokompozit-
ní výplň, který nejčastěji vyřešila zdra-
votní sestra formou papírové účtenky. 
V novém nastavení bude nezbytné uvést 
údaje o platbě v elektronickém formátu, 
a to s předem stanovenými formálními 
náležitostmi. Místo tužky a papíru při-
jde na řadu počítač, tablet či mobilní te-
lefon s připojením na internet, proběh-
ne zadání částky a prostřednictvím on-
-line komunikace s finanční správou je 
vystaven tzv. FIK kód a na tiskárně je vy-
tištěna účtenka, kterou sestra předá pa-
cientovi. Jak bude proces probíhat či ja-
ké řešení elektronické evidence je pro 
ordinaci nejefektivnější? To jsou jen dva 
příklady otázek, které si stomatologové 
dnes kladou. 

Vzhledem k častým otázkám vás, zub-
ních lékařů, na problematiku EET jsme se 
rozhodli pro vás ve spolupráci s renomo-
vaným daňovým poradcem Ing. Tomá-
šem Hajduškem otevřít poradnu na por-

Ing. Tomáš Hajdušek je daňový poradce, 
člen Komory daňových poradců ČR 
(číslo 1381), bývalý náměstek ministra 
průmyslu a obchodu pro oblast 
podnikání a ochranu spotřebitele 
a externí specialista CompuGroup 
Medical Česká republika pro oblast 
EET. V Komoře daňových poradců je 
vedoucím sekce správy daní. V poslední 
době intenzivně pomáhá podnikatelům 
se zavedením nové povinnosti 
elektronické evidence tržeb.

kaře, kteří v minulém roce 2016 reali-
zovali např. doprovodný prodej v níže 
uvedených parametrech:
●● doprovodný prodej probíhal ve 

stejné stomatologické ambulanci jako 
stomatologické výkony,
●● roční tržby z doprovodného prodeje 

dosáhly více než 175 000 Kč,
●● roční tržby z doprovodného prodeje 

byly vyšší než 49 % celkových ročních 
tržeb dané ambulance.

Nejen pro zubní lékaře, kteří mají po-
vinnost elektronicky evidovat od břez-
na 2017, ale i pro ty, již elektronicky 
evidovat chtějí, přestože jim povinnost 
nastává až v roce 2018, jsme připravi-
li pilotní testování modulu eeT, který je 
součástí PC DENT, DENTIST+ a MEDI-
CUS Stomatolog. Bližší informace na-
jdete na portále www.cgmsvet.cz. 

Ze zkušeností z první vlny zavádě-
ní EET plyne dobrá rada, že rozhodnutí 
o formě evidence není vhodné nechávat 
na poslední chvíli, ale ani se ukvapovat. 
Podnikatelům, kteří již zahájili elektro-
nickou evidenci tržeb, se vyplatilo dů-
kladně zvážit četnost příjmu v hotovosti, 
který jsou nuceni elektronicky evidovat, 
a adekvátnost nástrojů dostupných na tr-
hu. Podstatná je jednoduchost, resp. slo-
žitost řešení, či nutnost nákupu nového 
pokladního systému. Nejoptimálnější se 
jeví využití stávajícího stomatologické-
ho softwaru spolu s ověřeným servisem, 
který jeho dodavatel nabízí. 

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

tále www.cgmsvet.cz. Můžete zde po-
kládat vaše specifické dotazy k EET, které 
vás zajímají. Věříme, že poradna pro vás 
bude zajímavou pomůckou v boji s by-
rokratickou povinností. 

Pro některé z vás je však nutné již 
evidenci zahájit. Jedná se o ty zubní lé-
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odborné akce

Z PROSINCOVéHO SeTKáNí ITI 
STUDIJNíHO KLUBU PRAHA

Dne 2. 12. 2016 se uskutečnilo již 
7. zasedání mladšího ze dvou ITI 
studijních klubů Praha (International 
Team for Implantology Study Club 
Prague Capital). Tématem byly 
celkové rekonstrukce bezzubých 
čelistí s využitím CAD/CAM 
technologie. 

Úvodem dr. Zbyněk Mazur shrnul kli-
nické aspekty ošetření bezzubé čelisti 
pomocí zubních implantátů. 

Nosnou problematikou celého zase-
dání bylo zejména materiálové a tech-
nologické zpracování pro takto rozsáhlé 
rekonstrukce. Důraz byl kladen zejmé-
na na moderní CAD/CAM technologie 
využívající zpracování konstrukčních 
materiálů. Předkládané kazuistiky jasně 
poukázaly na komplexní přístup k ce-
lé problematice. Chirurg zkrátka musí 
implantovat na přání protetika. Celko-
vý koncept ošetření tak začíná rekon-
strukcí mezičelistních vztahů a finálním 
tvarem náhrady. Takto postavený set-up 
určí pozici a počet implantátů v čelis-
ti. Po zavedení a zhojení implantátů 
bylo doporučeno využití fixních provi-
zorních náhrad, a to zejména z důvodu 
lepší adaptace pacienta na nově vznik-
lou situaci. Finální náhrady tak již tva-
rem kopírují provizoria, která jsou vy-
užita během výroby jako předtvar sca-
nování v CAD/CAM. V příznivě anato-
mických podmínkách byly doporučeny 
podmíněně snímatelné práce. 

Jako nejčastěji využívanou materiálo-
vou volbou pro výrobu konstrukcí byl 
uveden titan a chrom-kobaltová sliti-
na, nově také materiál označovaný ja-

ko PEEK (PolyEther Ether Keton). Jedná 
se o vysoce pevnostní termoplastický 
materiál na bázi polymerního kompo-
zitu, využívaný ve všeobecné medicí-
ně jako náhrada plochých kostí, kolen-
ních kloubů apod. Je to materiál vysoce 
pevný, biokomatibilní, estetický a oproti 
kovům velmi lehký. Nyní díky technolo-
gii CAD/CAM proniká i do stomatologie 
jako konstrukční materiál. 

Zubní technik Jaroslav Křivský uvedl 
výčet konstrukčních a fazetovacích ma-
teriálů pro rekonstrukce bezzubých če-
listí. Zhodnotil jejich kombinace a často 
diskutovaná rizika chippingu a fraktur. 
Zabýval se tvarem kovové konstrukce 
a jejího designu ve vztahu k fazetova-
címu materiálu. Základním rozdělením 
byl výztužný třmen až po anatomický 
design konstrukce. 

Díky širokému zastoupení zubních 
techniků v auditoriu se debata živě sto-
čila k celkové výrobě fixních náhrad na 
implantátech. Nedílnou součástí dneš-
ní doby je digitalizace procesu výroby 
protetických prací pomocí CAD/CAM 
technologie (computer aided design – 
computer aided manufactured). V té-
to souvislosti bylo zmíněno zpracování 
kovu za studena frézováním a 3D tis-
kem. Alternativou pro kovové konstruk-
ce je již zmíněný kompozitní materiál 
(PEEK). Na jedné z prezentovaných ka-
zuistik byla popsána výroba PEEK kon-
strukce s titanovými dosedy do impla-
nátů a jako fazetovací materiál byl opět 
volen kompozit. Ani tento materiál však 
není univerzální, i když odklon od ko-
vových slitin obecně je pacienty velmi 
dobře akceptován.

Poslední zasedání roku 2016 se kona-
lo v Hotelu Savoy v Praze. Po skonče-
ní perného odpoledne následovala spo-
lečná večeře členů klubu v předvánoční 
atmosféře hotelové restaurace.

MUDr. Aleš Váňa
ITI Study Club Prague Capital

Zahraniční společnost etablovaná 
na českém trhu, 

vyrábějící materiály a přístroje pro 
stomatologické ordinace, pro svého 

výhradního distributora

hledá prodejního reprezentanta 
pro podporu prodeje svých produktů 

na českém trhu.

Podmínkou jsou zkušenosti 
z oblasti stomatologie.  

Znalosti v oblasti obchodu, dentálního 
trhu a anglického jazyka jsou vítány.

Velmi dobré mzdové podmínky,  
firemní vůz i další firemní benefity.

Nabídky, prosím, zasílejte: info@schafferova.cz

Rešení 

kompromisu

bez 

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

SVěTOVý KONGReS 
FDI 2017
se koná 29. 8. – 1. 9. 
v Madridu, Španělsko
Program a registrace: 
www.world-dental-congress.org
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Mezinárodní 
dentální konference 
s výstavou

25.-27.5. 2017 
Brno - Výstaviště

www.indent.cz

• Konference dentálních odborníků  
- zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky

• Výstava dentálních materiálů, 
přístrojů, služeb a technologií

• Přednáška DANIELE RONDONI
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem 
s uvedením údajů o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi je možné zasílat na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň – 
oddělení personálního řízení a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99  Plzeň, e-mail: grubrova@fnplzen.cz 
nebo na sekretariát Stomatologické kliniky FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60  Plzeň, e-mail: dundova@fnplzen.cz

Požadavky:
  vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství nebo stomatologie
  specializovaná způsobilost v příslušném oboru výhodou
  zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
  znalost AJ

Pozice vhodná i pro zubní lékaře absolventy.

přijme zaměstnance na pozici
ZUBNÍ LÉKAŘ PRO STOMATOLOGICKOU KLINIKU

oddělení ústní chirurgie, oddělení stomatologické protetiky, pedostomatologie a konzervační stomatologie

Nabízíme:
  plný pracovní úvazek, možnost profesního růstu
  zařazení do specializační přípravy 
v příslušném oboru

  zapojení do vědecké činnosti
  zaměstnanecké výhody

Maxi DENTAL, s. r. o., Břeclav
PŘIJME DVA ZUBNÍ LÉKAŘE/KY 
A DVĚ DENTÁLNÍ HYGIENISTKY. 

Nástup II-VI/2017 nebo dle dohody, 
možný pozdější podíl nebo převzetí praxe. 

Životopis zašlete na: krupovaa@centrum.cz 
tel.:+420 608 136 410 

www.maxidental.cz

zastoupení pro ČR a SR

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

mobil: +420 773 678 878
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STOMATOLOGIe DeNT MeDICO

reklamní prezentace

V letošním roce oslaví DeNT 
MeDICO, člen zdravotnické 
skupiny CARe MeDICO, jedenáct 
let existence. Jedenáct let rozvoje 
jednoho z největších privátních 
stomatologických zařízení.

Za tu dobu jsme ošetřili desítky tisíc 
pacientů z 85 zemí světa a ze skrom-
ného pracoviště o čtyřech ordinacích 
jsme vybudovali komplexní zdravotnic-
kou společnost se silnou orientací na 
poskytování služeb moderní stomatolo-
gické péče. Na dvou pracovištích pracu-
jí v tuto chvíli dvě desítky lékařů a čtyři 
dentální hygienistky. Celý provozní sys-
tém je založen na principu „lékař pouze 
léčí“, to znamená o vše ostatní se stará 
provozní tým, sestry a backoffice, a lé-

kař se tak opravdu může naplno soustře-
dit výhradně na svou práci a svůj vlast-
ní rozvoj. 

Pod jednou střechou naši pacienti na-
leznou celou škálu stomatologických 
služeb – od záchovné stomatologie, 
přes ortodoncii, stomatochirurgii, pedo-
stomatologii až po parodontologa a im-
plantologa.

Díky naší velikosti a ekonomické síle 
zaručujeme lékařům nejlepší ceny na-
kupovaných instrumentů a léčiv. Ne-
ustále investujeme do nových techno-
logií, všechny ordinace jsou vybaveny 
soupravami KaVo, máme k dispozici 3D 
rentgen, endodontické mikroskopy atd. 
O dostatečný počet pacientů a jejich 
odbavení a o komunikaci se stará mar-
keting a zákaznický servis. K dispozici 

je vlastní zubní laboratoř s týmem zku-
šených laborantek. 

Stejnou péči, jakou věnujeme paci-
entům, věnujeme i našemu personá-
lu – počínaje odpovídajícím zázemím 
a konče zajištěním stravování na praco-
višti nebo teambuildingovými akcemi.

Rádi uvítáme mezi sebou nové ko-
legyně a kolegy z řad zubních lékařů. 
Přijďte se k nám nezávazně podívat 
a nad šálkem dobré kávy prodiskutovat 
možnosti vzájemné spolupráce. 

Domluvte si s námi schůzku 
na e-mailové adrese:  
prace@dentmedico.cz.

Hana Štěpánová
Pavel Sibřina

jednatelé CARE MEDICO, s. r. o.

Mezinárodní 
dentální konference 
s výstavou

25.-27.5. 2017 
Brno - Výstaviště

www.indent.cz

• Konference dentálních odborníků  
- zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky

• Výstava dentálních materiálů, 
přístrojů, služeb a technologií

• Přednáška DANIELE RONDONI
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty
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právní poradna ekonomická poradna

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

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena řeháková

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

Mění se v roce 2017 výše stravného 
a cestovních náhrad?

Vyhláška č. 440/2016 Sb. mění výši 
stravného za každý kalendářní den pra-
covní cesty pro zaměstnance zaměstna-
vatele v tzv. podnikatelské sféře nejmé-
ně na 72 Kč, 109 Kč a 171 Kč v závis-
losti na délce trvání pracovní cesty. Vý-
še stravného pro zaměstnance z tzv. ne-
podnikatelské sféry činí 72 Kč až 86 Kč, 
109 Kč až 132 Kč a 171 Kč až 205 Kč 
opět v závislosti na délce trvání pra-
covní cesty. Sazba základní náhrady za 
1 km jízdy činí nejméně 1,10 Kč u jed-
nostopých vozidel a tříkolek a 3,90 Kč 
u osobních silničních motorových vo-
zidel. Výše průměrné ceny za 1 litr po-
honných hmot činí 29,50 Kč u benzinu 
95 oktanů, 32,50 Kč u benzinu 98 okta-
nů a 28,60 Kč u motorové nafty.   

Zúčastnil jsem se vzdělávací 
akce, která podle programu 
trvala včetně oběda od 9.00 do 
15.00 hod. Ve 14.00 hod. jsem 
potřeboval z naléhavých osobních 
důvodů akci opustit. Pracovnice 
vzdělávacího střediska mi odmítla 
potvrdit kredity za účast na 
akci s tím, že doba oběda se do 
vzdělávací akce nezapočítává. 
Postupovala správně?

Ano. Do celkového počtu hodin tr-
vání vzdělávací akce lze započítat pou-
ze takovou část vzdělávací akce, kte-
rá má výlučně vzdělávací obsah. Doba 
oběda nemá výlučně vzdělávací obsah, 
a proto ji do doby trvání vzdělávací ak-
ce započítat nelze. Kromě toho platí, 
že kredity za účast na vzdělávací akci 
lze započítat jen tehdy, zúčastnil-li se 

člen Komory celé vzdělávací akce. Zá-
znam kreditů lze provést až po skon-
čení vzdělávací akce. Dřívější odchod 
ze vzdělávací akce (stejně jako pozděj-
ší příchod na vzdělávací akci) tak vede 
k tomu, že za účast na takové vzděláva-
cí akci nelze kredity započítat, protože 
ji člen Komory neabsolvoval celou. 

Výjimku z uvedených pravidel před-
stavují vícedenní vzdělávací akce, kde 
se každý den vzdělávací akce posuzuje 
zvlášť, a dále tzv. významné vzděláva-
cí akce (typicky kongres Pražské dentál-
ní dny), kde se podle nových pravidel 
platných od ledna 2017 členu Komory, 
který se neúčastnil významné vzděláva-
cí akce po celý den, započítá 1 kredit za 
1 hodinu účasti, nejvýše však 8 kreditů 
za 1 den trvání vzdělávací akce.
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připravujeme

fotoúsměv

řeŠeNí AGeNeZe POMOCí IMPLANTáTŮ 
Šestý díl seriálu Interdisciplinár-

ní spolupráce u složitých kazuis-
tik, který pro LKS připravuje kolek-
tiv autorů pod vedením MUDr. Ivo 
Marka, Ph.D., prezentuje ošetření 
dospělé pacientky s agenezí obou 
horních laterálních řezáků, u kte-
ré byla anomálie řešena otevřením 
ideálních mezer v místech agene-
ze fixním ortodontickým aparátem 
a náhradou implantáty.

Dnešní příspěvek nám zaslala zdra-
votní sestra Bc. Lucie Dubová z Prahy 
s tímto komentářem: 

„Do zubní ordinace, kde pracuji, vo-
dím dceru Valentýnu na preventivní 
prohlídky od malinka, ale teprve teď (je 
jí 2,5 roku) z toho má ty správné zážitky. 
Od poslední návštěvy stále doma kont-

roluje zuby tatínkovi a ráda by i bráš-
kovi Jáchymovi, který ale ještě žádné 
zoubky nemá. Vyšetření ovšem provádí 
jedině s rouškou, která jí doslova uča-
rovala a nejradši by v ní chodila i spát.“

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

Moderní stomatologická klinika 
v Praze 5-Smíchov

PŘIJME
do svého týmu na plný/částečný úvazek

ZUBNÍHO 
LÉKAŘE/LÉKAŘKU

www.smille.eu

DENTAL CLINIC

Nadstandardní platové ohodnocení 
a především možnost profesního růstu 

pod vedením zkušených lékařů.
CV prosím posílejte na e-mail: 

studenik@smille.cz

PROSTORY 
PRO VYBUDOVÁNÍ 

NOVÉ ZUBNÍ PRAXE
v Praze 10-Vršovicích v činžovním domě 

s velkou zavedenou zubní laboratoří 
s kompletním sorti mentem.

Prostory 48 a 42 m2, které lze propojit, 
se nacházejí v přízemí. Možnost 
pronájmu společně i jednotlivě. 

Dům je umístěn na klidném místě 
s výbornou dopravní dostupností .

N A B Í Z Í M E  K  P RO N Á J M U

e-mail: info@alatera.cz
tel.: 732 976 543

STOMAT, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9 

zaměstná zubního lékaře. 
Upřednostňujeme: pozitivní přístup k práci,  

dlouhodobý pracovní poměr, příjemné vystupování.

Nabízíme: dobrý výdělek, práci v mladém kolektivu, 
příspěvek na vzdělávání, obědy i sportovní aktivity.  

Špičkové vybavení (Cerec, PRGF, moderní endodoncie...). 
K dispozici služební byt s dotovaným nájmem.

Nástup možný ihned. 
Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9, 

tel.: 603 266 616 nebo 774 163 157, e-mail: info@stomat.cz

www.stomat.cz

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

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
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UZáVěRKA PřEDáNÍ 
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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
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fotoalbum

PřeDNáŠeJíCí 
NA PDD 2016 (II.)

Smetanova síň Obecního domu v pátek dopoledne patřila sekci konzervační stomatologie. Ze zaplněného sálu se těšili všichni čtyři přednášející 
zastupující privátní praxe. Zleva MUDr. Jiří Škrdlant (Praha), MUDr. Ladislav Gregor (Brno), MUDr. Daniel Svoboda (Vědomice), MUDr. Petr Kořínek 
(Brno).

Sekce pro sestry a dentální hygienistky probíhala v pátek v Grégrově sále a vedle klasických přednášek nabídla i několik ryze prakticky laděných 
vystoupení. Horní řada snímků zleva: Komunikaci se sluchově postiženými pacienty se věnovali Bc. Jana Smažíková a neslyšící zubní technik 
Mgr. David Jorda (3. LF UK Praha). Společně s Bc. Eliškou Krajákovou a Mgr. Pavlou Formanovou (3. LF UK Praha) si mohli posluchači rovnou 
zacvičit v rámci tématu Ergonomie v ordinaci. Monika Grégrová, DiS., demonstrovala výukový videofilm o intraorálním snímkování vytvořený 
pro studentky pražské Soukromé VOŠ zdravotnické pro dentální hygienistky. Dolní řada snímků zleva: Další sdělení v této sekci prezentovali 
Petra Čechová (Soukromá VOŠ zdravotnická pro DH, Praha), MUDr. Petr Bednář (privátní praxe Úpice), Ing. Tomáš Wald, Ph.D., (Praha) 
a doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D., (2. LF UK Praha).

V druhé části naší série z mezinárodního kongresu 
Pražské dentální dny 2016, který se konal 
v září v Obecním domě, představujeme další 
z přednášejících. Tentokrát lektory ze dvou sekcí 
pátečního programu (16. 9. 2016) a ze soboty 17. 9. 
2016. S některými z nich se třeba budete moci opět 
setkat i letos v září na jubilejním 20. ročníku PDD!

Na sobotní odborný program měli volný vstup všichni 
členové Komory. O své zkušenosti ze svých privátních praxí 
se s nimi podělili MUDr. Radoslav Lacina (Praha, vlevo) 
a MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, (Praha, vpravo) ve spolupráci 
s MUDr. Robertem Houbou, Ph.D. (Plzeň).



* 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

Přinášíme Vám  
nejnovější trendy  
moderní stomatologie

Endodoncie CAD/CAM

Lupové brýle

Profylaxe Zobrazovací technologie

Implantologie

Dentamed (ČR), spol. s r. o., Pod Lipami 41, Praha 3  /  +420 266 007 111  /  info@dentamed.cz  /  www.dentamed.cz



DISTRIBUTOR:  ASKLEPION - Trade, s.r.o., Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2,
tel.: +420 234 716 509, +420 724 873 750, trade@asklepion.cz

SinossGraft 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula
Vysoce bioaktivní materiál pro kostní remodelaci. SinossGraft je bezpečný, čistý, praktický 
a zcela syntetický augmentační materiál vytvářející porózní síť podobnou spongiózní kosti 
pro kontrolovanou resorpci. Homogenní složení sestávající ze 75% hydroxyapatitu (HA) 
a 25% fosforečnanu vápenatého (ß-TCP) ve dvou fázích umožňuje dvojí bioaktivitu: 
napomáhá vytváření nové vitální kosti a zároveň zachovává objem a mechanickou stabilitu. 
SinossGraft vykazuje porozitu vyšší než 80%. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Defekty furkací kořenů, 4. Poextrakční defekty 
alveolu, 5. Kostní defekty, 6. Nitrokostní defekty

Objednací informace: 
Kód     1610       500-1000 μ     0,5 g     1 kus     1 281 Kč vč. DPH
Kód     1611       500-1000 μ     1,0 g     1 kus     1 921 Kč vč. DPH
Kód     1612       500-1000 μ      2,0 g     1 kus     2 378 Kč vč. DPH
Kód     1613     1000-2000 μ     0,5 g     1 kus     1 281 Kč vč. DPH
Kód     1614     1000-2000 μ     1,0 g     1 kus     1 921 Kč vč. DPH
Kód     1615     1000-2000 μ     2,0 g     1 kus     2 378 Kč vč. DPH

SinossGraft Perio 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula

Objednací informace: 
Kód     1716       75-125 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH
Kód     1717     125-355 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH
Kód     1718     355-500 μ     1,0 g     1 kus     1 738 Kč vč. DPH

SinossGraft Cone 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Cylinder

Objednací informace: 
Kód     2010     6,0x15 mm     1 kus     2 699 Kč vč. DPH
Kód     2011     7,5x15 mm     1 kus     3 156 Kč vč. DPH

SinossGraft Block 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Block

Objednací informace: 
Kód     2110     20x10x10 mm     1 kus     4 528 Kč vč. DPH
Kód     2111     20x20x10 mm     1 kus     6 815 Kč vč. DPH

SinossFleece 
Resorbovatelná přirozená kolagenová matrix
SinossFleece je vstřebatelná kolagenová matrix, která poskytuje rychlé odbourání a vysokou 
biokompatibilitu, jednoduše manipulovatelná s vynikajícím stavěním krvácení. SinossFleece 
je dokonalým řešením pro ošetření měkkých tkání: Urychluje hojení rány spolu s krátkodobou 
funkcí tkáňové bariéry po dobu asi 4 týdnů. SinossFleece umožňuje stavění krvácení 
a stabilizaci krevního koagula. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Ochrana/
oprava Schneiderovy membrány, 2. Uzávěr augmentovaných oblastí, 3. Malé rány dutiny 
ústní, 4. Slizniční štěpy, 5. Rány po biopsiích, 6. Uzávěr otvoru po sinus-liftu, 7. Parodontální 
kostní defekty, 8. Stabilizace krevního koagula v kostních defektech

Objednací informace: 
Kód     1410      22x27 mm     5 ks v balení     2 058 Kč vč. DPH

SinossMem
Přirozená resorbovatelná kolagenová membrána
SinossMem je přirozená kolagenová membrána pro řízenou tkáňovou regeneraci (GBR/GTR). 
SinossMem poskytuje dlouhodobou funkci bariéry a je snadné ji umístit mezi kostní tkáň 
a sliznici v suchém stavu. Poskytuje skvělou možnost manipulace ve vlhkém stavu se skvělým 
poměrem stability a flexibility. 
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Parodontální defekty, 4. Defekty furkací kořenů, 
5. Poextrační defekty alveolu, 6. Kostní defekty včetně fenestrací a dehiscencí , 7. Nitrokostní 
defekty. Parodontologie: Léčba recesů zubních krčků

Objednací informace: 
Kód     1310     15x20 mm     1 kus     1 601 Kč vč. DPH
Kód     1311     23x23 mm     1 kus     2 058 Kč vč. DPH
Kód     1312     20x30 mm     1 kus     2 058 Kč vč. DPH
Kód     1313     30x40 mm     1 kus     3 202 Kč vč. DPH

SinossMem AlveolarRepair 
Technika opravy vestibulárních ploch alveolárních výběžků
SinossMem AlveolarRepair je přirozená resorbovatelná kolagenová membrána vyvinutá pro 
různé typy postextrakčních defektů alveolů, kde je dostatek měkkých tkání, ale musíme řešit 
vzniklý kostní defekt.

Objednací informace: 
Kód     1309     10x20 mm     1 ks v balení     1 372 Kč vč. DPH

SinossMem Seal 
Přirozená kolagenová matrix pro techniku uzávěru poextrakčního lůžka 
SinossMem Seal je alternativou k štěpům slizničních tkání. SinossMem Seal je přirozená 
resorbovatelná kolagenová membrána pro uzavření poextrakčního lůžka, pokud jsou 
zachovány intaktní nebo skoro intaktní kostní valy a objem měkkých tkání. 
Kombinuje možnosti kolagenové membrány a autologního slizničního štěpu.

Objednací informace: 
Kód     1308     10x10 mm     1 ks v balení     1 235 Kč vč. DPH

SinossInject 
Syntetický injekční kostní augmentační nano-krystalický materiál dodávaný 
v injekční stříkačce
SinossInject je nová a vysoce inovativní injekční, přesto však objem zachovávající kostní 
pasta s vysokým bioaktivním potenciálem. SinossInject podporuje novotvorbu živé kostní 
tkáně, zachovává objemovou stabilitu a je postupně nahrazován novou kostní tkání. Vysoce 
viskózní pasta SinossInject umožňuje dokonalé tvarování, zatékání, adaptaci s perfektní 
vazbou na okolní plochy defektu.
Indikace – implantologie, parodontologie, ústní a čelistní chirurgie: 1. Sinus-lift, 
2. Augmentace alveolárního výběžku, 3. Defekty furkací kořenů, 4. Poextrační defekty 
alveolu, 5. Kostní defekty, 6. Nitrokostní defekty. (Je potřebné sledovat doporučení, 
jak kombinovat s ostatními materiály).

Objednací informace: 
Kód     1810     1 cc     1 kus     2 699 Kč vč. DPH
Kód     1811     3 cc     1 kus     4 071 Kč vč. DPH
Kód     1812     5 cc     1 kus     4 985 Kč vč. DPH

Proc všichni kupují
Novadento?


