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z představenstva ČSK

Informace z jednání představenstva ČSK
16. – 17. 6. 2017

Jednání představenstva ČSK bylo
výjezdní, společné s RK a ČR ČSK,
a konalo se v Janských Lázních.
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 červnového zasedání jsme
ve spolupráci s viceprezidentem ČSK
MUDr. Robertem Houbou, Ph.D.,
zpracovali následující důležité
a aktuální informace:
●●Dohodovací řízení (DŘ)

o cenách pro r. 2018. Dne 24. 5.
proběhlo 2. kolo DŘ a následný
briefing s novináři. Jednání se
zúčastnili dr. P. Chrz, dr. R. Houba,
doc. R. Šmucler, dr. J. Banková
a dr. T. Vrbková.
●●Jednání ČSK.
●● Dne 17. 5. jednali dr. P. Chrz,
dr. R. Houba, doc. R. Šmucler se
zástupci MZ ČR a zástupci Unie
zubních techniků. Výsledkem jednání
je, že zubní technici nebudou
požadovat podíl na ceně protetických
výrobků kalkulované zubními
ordinacemi a ČSK podpoří návrh na
změnu přílohy č. 4 o stomatologických
výrobcích ve prospěch zubních
techniků.
●● Dne 22. 5. se dr. P. Chrz sešel se
zástupci Fondu dalšího vzdělávání
MPSV ČR k popisům zdravotnických
povolání pro Národní soustavu
povolání. Popisy budou sloužit hlavně
pro Úřady práce.
●● Dne 5. 6. jednali dr. P. Chrz,
dr. R. Houba a Mgr. J. Slavík
s doc. L. Duškem, ředitelem ÚZIS,
o elektronickém sběru informací za rok
2016. Dle sdělení doc. L. Duška cca
60 % zubních lékařů zaslalo statistické
hlášení včas.
●● Dne 7. 6. se dr. P. Chrz zúčastnil
schůzky Koalice soukromých lékařů
(KSL). Na programu jednání byly
úhrady péče na r. 2018 a zavedení
elektronických receptů, s nímž KSL
nesouhlasí.
●●Akce Klapačka. V souladu
s usnesením z květnového 67. jednání
sněmu ČSK připravuje představenstvo
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ČSK konkrétní materiály (texty
letáku a plakátů, video), které budou
využívány v rámci široké kampaně
k akci Klapačka.
●● Sněmy OSK. Jednotliví členové
představenstva ČSK informovali
o průběhu oblastních volebních
sněmů, jichž se zúčastnili.
●● Slavnostní sněm ČSK. Na základě
návrhů, které Kancelář ČSK obdržela,
vybírá představenstvo ČSK osobnosti,
které budou oceněny u příležitosti
ukončení funkčního období
2013 – 2017 na Slavnostním sněmu
ČSK (bude se konat 22. 9. v pražském
Karolinu).
●● Informace RK a ČR ČSK. O činnosti
revizní komise informovala
dr. M. Kraus Kozumplíková, o činnosti
čestné rady dr. L. Liberda.
●●Zahraniční činnost.
●● Přehled za uplynulé období připravil
dr. F. Al Haboubi, celkem bylo
zpracováno 6 zpráv z FDI a BZÄK.
●● Ve dnech 18.–19. 5. se dr.
P. Chrz a dr. R. Houba zúčastnili
návštěvy Zemské komory zubních
lékařů v Sasku, a to v jejím sídle
v Drážďanech.
●● Plenárního zasedání CED na
Maltě se ve dnech 26.–27. 5. za ČSK
zúčastnili dr. P. Chrz, dr. R. Houba,
doc. R. Šmucler a dr. F. Al Haboubi.
●●Vzdělávání. Představenstvo
projednávalo žádosti podané VS ČSK
týkající se osvědčení odbornosti
a žádosti o čerpání prostředků z Účtu
klinik ČSK.
●●Webinář na téma „Endodoncie“
s lektorem MUDr. Vlastimilem
Grausem proběhl dne 25. 5.
a na téma „Gnatologie“ s lektorkou
MUDr. Radmilou Sedláčkovou,
MSc., dne 15. 6. Webináře, u kterých
lektoři souhlasili s archivací záznamu,
jsou zveřejněny na www.dent.cz
(Vzdělávání/E-learning).
●●Devitalizační prostředek pro český
trh. Po opakovaných jednáních
s příslušnými institucemi byla nyní ČSK
informována, že je připravován dovoz
devitalizačního prostředku, který
v současnosti na českém trhu chybí.
Aktuálně budeme informovat o tom,
o jaký konkrétní prostředek půjde a kdy
bude na trhu dostupný.

Nepřehlédněte
v tomto LKS :
Osoba zajišťující
radiační ochranu
registranta
Článek s tímto názvem od právníka
ČSK Mgr. Jiřího Slavíka je zveřejněn
na str. S85 a také na www.dent.cz.

skupinové
profesní pojištění
Agendu profesního pojištění členů
ČSK u Kooperativy pojišťovny, a. s.,
Vienna Insurance Group, vedou:
●●Libuše Císařová

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

po, čt: 13.00–16.00 hod.
tel.: 234 709 630
společný e-mail:
profesnipojisteni@ dent.cz
Informace o skupinovém profesním
pojištění, včetně znění rámcové
pojistné smlouvy č. 8601750275
a formuláře pro přihlášení, najdete
na www. dent. cz
(Pro členy/Provozování zubní
praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s.
– pojištění profesní odpovědnosti).
Úhrada pojistného na rok 2017
Úhradu proveďte nejpozději do
prvního dne kalendářního měsíce,
ve kterém byla smlouva uzavřena.
Novinka od května 2017
Na poskytnuté e-mailové adresy
zasíláme přede dnem vzniku
pojištění připomínku, že je nutné
uhradit pojistnou částku. V případě,
že máte zadaný trvalý příkaz nebo
jste již úhradu provedli, neberte
tuto připomínku na vědomí.
Způsob placení pojistného:
převodem na č. ú.
3655040277/0100,
VS – identifikační kód člena
nebo rodné číslo, KS – 3558.

ČSK VÍTÁ NOVINKY V APROBACÍCH:
STEJNÉ PODMÍNKY PRO CIZINCE
I ČECHY A KVALITNĚJŠÍ
A BEZPEČNĚJŠÍ PÉČI
Nedostatek ošetřujících lékařů v některých místech se stát snaží řešit
lákáním lékařů ze zahraničí. V zájmu pacientů je však nezbytně nutné, aby
péče poskytovaná zahraničními zubními lékaři byla vysoce kvalitní a lékaři
prokázali dostatečnou schopnost komunikovat se svými pacienty v češtině.
Tyto požadavky splňuje novela zákona č. 95/2004 Sb., platná od 1. 7. 2017.

z revizní komise ČSK

Informace z jednání
RK ČSK 16. 6. 2017
Revizní komise ČSK se sešla na svém
pravidelném jednání během společného
výjezdního zasedání představenstva,
RK a ČR ČSK v Janských Lázních.
Projednávala běžnou agendu, plnění
rozpočtu ČSK, byla provedena kontrola
hotovosti v pokladně v Kanceláři ČSK. Ke
dni jednání zaslaly všechny oblasti protokoly o inventarizaci. Stejně tak členské
příspěvky jsou evidovány ve výši 99,97 %.
S radostí jsme konstatovali, že čím dále
více mladých kolegů se angažuje v nově
zvolených orgánech OSK. Součástí zasedání opět bylo projednávání složitých stížností z oblastí.
Upozorňujeme ty kolegy, kteří zaměstnávají dentální hygienistky, aby dodržovali příslušné předpisy (zákon č. 96/2004
Sb. a Vyhláška č. 55/2011 Sb.) týkající se
delegování částí některých výkonů právě
na hygienistky.
MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář
Podle novely zákona by takto mělo vypadat akreditované pracoviště
pro vykonávání praxe cizích státních příslušníků: na společném
pracovišti jeden lékař-školitel a pouze jeden uchazeč o uznání
odborné způsobilosti.

O významných změnách v novele
zákona, která zpřísňuje průběh aprobačního řízení pro cizí státní příslušníky, kteří chtějí na území ČR vykonávat mimo jiné i povolání zubního lékaře, informovali na tiskové konferenci dne 28. 6. 2017 MUDr. Pavel Chrz,
prezident ČSK, a doc. MUDr. Roman
Šmucler, CSc., prezident-elekt ČSK.
Novela zákona konečně reaguje na
dlouhodobý tlak ČSK. Její vedení již několik let prosazuje, aby zubní lékaři,
kteří vystudovali v zahraničí nebo v cizím jazyce v ČR, museli bez výjimky
splnit stejné odborné a jazykové požadavky, jaké jsou kladeny na jejich české
kolegy. I když je nedostatek lékařů v některých regionech, nelze připustit, aby
tamní obyvatelé byli léčeni hůře.
I když zatím Ministerstvo zdravotnictví ČR nevydalo prováděcí vyhlášku,
očekáváme, že podmínky pro kolegy
přicházející ze zahraničí budou ve smyslu zákona definitivně vyjasněny, a to
následujícím způsobem:
●●Každý bude muset vykonat
zkoušku způsobilosti k vyjadřování
v českém jazyce.

●●Vstupní testy budou z mnoha otázek
a s náročností zcela srovnatelnou se
studenty našich univerzit.
●●Každý, kdo bude chtít vykonávat
praxi zubního lékaře v ČR, se bude
muset podrobit odborné přípravě
na akreditovaném pracovišti. Jeden
lékař- školitel může mít na starosti
po dobu celé přípravy pouze
jednoho uchazeče o uznání odborné
způsobilosti. ČSK je připravena
s MZ ČR spolupracovat na vytvoření
sítě akreditovaných ordinací schopných
takového vzdělávání po celé České
republice, a to zejména tam, kde se
akutně nedostává kvalifikovaných
zubních lékařů, tedy například na
venkově, v pohraničí.
●●ČSK připravila systém vzdělávání,
který umožní, aby si zahraniční lékaři
doplnili znalosti.

Plné znění tiskové zprávy ČSK je zveřejněno na www.dent.cz (Aktuality).
Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována
tato jednání a akce:
●●Sněmy OSK. V jednotlivých oblastech

se v tomto období konají sněmy OSK,
tentokrát volební na funkční období
2017 – 2021. Volby delegátů sněmu
ČSK a představenstev, revizních komisí,
čestných rad oblastních stomatologických
komor je nutné uskutečnit do
20. 9. 2017. Pokud by sněm OSK nebyl
usnášeníschopný, pak by tato situace
měla závažné důsledky pro všechny členy
dané OSK. Podrobný výklad Důsledky
neusnášeníschopnosti volebního sněmu
OSK najdete na www. dent.cz (Aktuality/
Pro členy) a v LKS č. 3/2017 na str. S26.
●●On-line odborná diskuse, webinář. Po
prázdninové přestávce je další webinář
plánován na září. Informace o přesném
termínu, o lektorovi, tématu přednášky
a jak se do diskuse zapojit budou
rozeslány e-mailem a zveřejněny v odkazu
Aktuální informace na www. dent.cz
●●Pražské dentální dny 2017, 20. ročník
mezinárodního kongresu s doprovodným
programem (workshopy, výstava aj.)
(21. – 22. 9., Obecní dům, Praha)
●●Slavnostní zasedání sněmu ČSK
(22. 9., Karolinum, Praha)
●●Zasedání revizní komise ČSK (22. 9.)
●●Zasedání představenstva ČSK (23. 9.)
O činnosti ČSK v období červenec a srpen
budeme informovat v LKS č. 9/2017
a o zářijových událostech v následujících
LKS č. 10 a 11/2017.
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Kongres
PDD 2017
se blíží
Jubilejní 20. ročník mezinárodního
kongresu Pražské dentální dny se
koná ve dnech 21. – 22. září 2017
v Obecním domě.
Po oba dny budou kongresem prolínat tři hlavní témata: „Stomatologie
vyššího věku“, „Digitální stomatologie“ a „Konec amalgámu v Čechách?“.
Samostatný blok přednášek je letos věnován tématům z oblasti práva, ekonomiky a managementu v zubní ordinaci.
S odborným programem PDD 2017
se můžete seznámit a on-line se zaregistrovat na www.dent.cz. Tištěný program s kongresovou přihláškou byl rozesílán s květnovým LKS č. 5/2017.

Obecní dům bude ve dnech 21. – 22. září dějištěm Pražských dentálních dní 2017.
Srdečně vás zveme na dvoudenní odborný a doprovodný program!

Doprovodný program: výstava a workshopy
Doprovodný program Pražských dentálních dní 2017 je vedle výstavy zaměřen na praktické
a teoretické workshopy a bude se konat v průběhu kongresu ve dnech 21. a 22. 9. v Obecním domě.
Výstava. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozice firem rozmístěné ve třech reprezentativních
sálech Obecního domu (sály Riegrův, Primátorský a Palackého).
Workshopy. Jejich témata jsou vybrána tak, aby rozšiřovala obsahovou náplň hlavního odborného
programu PDD. Workshopy jsou zaměřené na zubní lékaře, studenty zubního lékařství, dentální
hygienistky a sestry. Níže uvádíme jejich přehled.
●●implantační systém Astra Tech EV
a Management měkkých tkání
v okolí implantátu
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
(JPS, s. r. o.)
čtvrtek 21. 9. 2017: 9.00–12.00 hod.,
praktický workshop
●●Periimplantitis a možnosti jejího Ošetření
v podmínkách běžné klinické praxe
doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS
(JPS, s. r. o.)
čtvrtek 21. 9. 2017: 13.00–14.30 hod., 15.00–16.30 hod.,
praktický workshop
●●klinické a technické aspekty protetických
prací nesených zubními implantáty
dr. Stefan Vandeweghe, Belgie
(JPS, s. r. o.)
pátek 22. 9. 2017: 9.00–12.00 hod., praktický workshop
●●TŘETÍ ROZMĚR VE STOMATOLOGII –
PRÁCE S 3D SOFTWAREM
Ing. Barbora Svobodová, Adam Švrčina
(Camosci, s. r. o.)
čtvrtek 21. 9. 2017: 9.00–10.30 hod., 10.30–12.00 hod.,
praktický workshop
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●●indikace sonických kartáčků v praxi
a instruktáž čištění
Bc. Jana Křepelková, Bc. Pavlína Forétková
(Philips Česká republika, s. r. o.)
čtvrtek 21. 9. 2017: 13.00–14.30 hod., 14.30–16.00 hod.,
praktický workshop
pátek 22. 9. 2017: 9.00–10.30 hod., 10.30–12.00 hod.,
praktický workshop
V rámci každého workshopu bude soutěž o jeden sonický kartáček.

Registrace Na workshopy
●●Účast na všech workshopech je pro registrované účastníky

PDD 2017 zdarma.
●●Přehled workshopů s podrobnými abstrakty a aktuální

informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/
Kongres PDD).
●●Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 10. 9. 2017.
●●Na workshopy s ještě volnou kapacitou poté bude možná
registrace i přímo na místě v Obecním domě. Informace aktuálně
sledujte na www.dent.cz.
Kontaktní adresa:
Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK – „PDD“
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
e-mail: stepankova@dent.cz
tel.: +420 234 709 613, 605 832 185

Nový
Sensodyne Rapid

PŮSOBÍ
RYCHLE
aby chránil
ve chvílích,
jako je tato

Pomozte svým pacientům RYCHLE ZVLÁDNOUT BOLEST ZPŮSOBENOU CITLIVOSTÍ ZUBŮ
Nový Sensodyne Rapid s unikátním složením, navržený
pro rychlou úlevu od bolesti citlivých zubů a podporu
rychlé a odolné okluze dentinových tubulů.1 Poskytuje klinicky
ověřenou úlevu během pouhých 60 sekund po čištění
citlivých oblastí zubů2,3 a dlouhodobou ochranu* před citlivostí
a jejím dopadem na každodenní život.4,5
*při čištění dvakrát denně.
Reference: 1. Accepted for presentation at IADR 2017, Abstract no: 2631820. 2. GSK Data on File 207211. January 2017. 3. Accepted for presentation at IADR 2017, Abstract
no: 2635085 4. Parkinson CR et al. Am J Dent. 2015 Aug;28(4):190–196. 5. Baker S et al. Longitudinal validation of the Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire (DHEQ). Poster
presented at: IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition; 2013 March 20–23, Seattle, Washington.

LKS 7– 8/2017 159

Zubní pasty Sensodyne Rapid 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.
Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2017 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.
Datum přípravy: květen 2017.
CHCSK/CHSENO/0028/17

profesionalita

představenstvo ČSK zvolené
na funkční období 2017 – 2021
Letos 21. září začne nové funkční období 2017 – 2021 volených funkcí a orgánů Komory.
Dnes představujeme ty, kteří byli pro nadcházející období zvoleni do představenstva ČSK.
V tomto celkem patnáctičlenném orgánu Komory – včetně prezidenta a viceprezidenta
– bude pracovat sedm ze současných členů a osm nových. Svůj profesní medailonek pro
časopis LKS si každý připravil po svém tak, aby všem kolegům a kolegyním, které bude
následující čtyři roky zastupovat, řekl o sobě to, co považuje za podstatné.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident ČSK
Nar. 1969. Soukromý PZL – stomatochirurgie. Řídí
nestátní zdravotnické zařízení se 400 zaměstnanci.
Zástupce přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK
Praha. Lékař FN Plzeň. Docent v oboru stomatologie
(Praha, Košice). Předseda Společnosti estetické a laserové
medicíny ČLS JEP (2013). Podílel se na 6 monografiích,
62 původních a přehledových vědeckých sděleních.
Autorem 161 přednášek, 62 v zahraničí. Členem
7 mezinárodních organizací. Cena ministra zdravotnictví
za medicínský výzkum 2008. Věnuje se popularizaci vědy,
napsal 125 článků, podíl na 4 monografiích, televizních
a rozhlasových odborných pořadech. Hobby: rozhlasové
a televizní pořady. Je znalcem ČSK, v současnosti
předsedou revizní komise OSK Praha 2, od listopadu 2016
je prezidentem- elektem ČSK.

MUDr. Robert Houba, Ph.D.
viceprezident ČSK
Nar. 1959. V r. 1983 absolvent LF UK v Plzni; do 1987
obvodní stomatolog; od 1987 (částečně dodnes) odborný
asistent oddělení ústní chirurgie Stomatologické kliniky
LF UK a FN Plzeň; od 1992 vlastní ordinace (PZL a ústní
chirurgie); 1990 atestace II. stupně ze stomatologie; 2007
titul Ph.D.; 1996 – 2015 soudní znalec v oboru stomatologie.
Je spoluautorem 2 monografií a několika učebních textů
a autorem a spoluautorem desítek odborných článků
a přednášek. Odborný koníček: problematika rizikových
pacientů a historie stomatologie. V letech 1998–2005 byl
předsedou OSK Plzeň a členem sněmu ČSK (rozpočtový
výbor a výbor pro VŠ); 2005–2013 členem představenstva
ČSK; od září 2013 viceprezidentem ČSK; od r. 2000 členem
redakční rady LKS a v současnosti jejím předsedou.
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MUDr.
Štěpánka
Bálková
Nar. 1979 v Praze. Maturovala na
Arcibiskupském gymnáziu v Praze 2
v r. 1997, poté rok navštěvovala
Vyšší soukromou školu pro dentální
hygienistky, tu však nedokončila.
Vystudovala obor stomatologie
na 1. LF UK Praha, promoce
2004. V době studia byla členkou
Akademického senátu 1. LF UK. Po
studiu nastoupila do Výzkumného
ústavu stomatologického, kde se
věnovala orální epidemiologii a jako
lektorka 1. LF UK se podílela na výuce
preventivní stomatologie. V letech
2008 – 2009 byla hlavní řešitelkou
grantu GAUK, jehož náplní byl
epidemiologický průzkum orálního
zdraví u 5 a 12letých dětí v ČR. Aktivně
se účastnila několika mezinárodních
kongresů. V r. 2010 získala atestaci
v oboru Veřejné zdravotnictví.
V současné době se pozvolna vrací
z rodičovské dovolené a je na částečný
úvazek zaměstnána jako PZL v privátní
stomatologické praxi. Jejím profesním
zájmem je pedostomatologie. Od
r. 2009 zastává v představenstvu OSK
Praha 1 funkci hospodáře, od r. 2013
je za tuto OSK členkou sněmu ČSK.

pracoval po několik funkčních období
v legislativním výboru a návrhové
komisi. Je rovněž členem redakční
rady časopisu LKS, které v období
2009 – 2013 předsedal. V témže
období byl národním reprezentantem
ČSK v preventivním programu FDI
Live. Learn.Laugh.

MUDr.
Rudolf Jakl
Nar. 1964. Obor stomatologie
absolvoval na LF UK v Plzni. V letech
1991 – 1994 pracoval na chirurgickém
oddělení Stomatologické kliniky
LF UK a FN Plzeň. Od prosince 1994
vede privátní praxi, kterou v r. 2000
rozšířil o implantologii a která je od
r. 2009 akreditovaným pracovištěm pro
stomatochirurgii. Od r. 2011 pracuje
s operačním mikroskopem. Lektorská
činnost: LF UK v Plzni a Vyšší odborná
zdravotnická škola Dr. I. Mauritzové
v Plzni. Je členem Implantologického
klubu ČR, České stomatochirurgické
společnosti. Patří k zakladatelům
plzeňského VUZLu (večerní univerzity
zubních lékařů) a každý měsíc ho
hřeje, když na této akci vidí plný sál
a z toho víc jak dvě třetiny mladých
kolegů. V letech 2001 – 2013 byl
členem sněmu ČSK za OSK Plzeň,
zároveň byl v letech 2005 – 2013
předsedou této OSK. Členem
představenstva ČSK je od r. 2013.

MDDr.
Veronika
Paulíčková
Nar. 1986. V r. 2011 absolvovala
na LF MU v Brně v oboru zubní
lékařství. V letech 2011 – 2015
pracovala v Dentino Clinic v Brně
a v zubní praxi v Černé Hoře. Od
r. 2015 působí pouze v privátní
zubní praxi v Černé Hoře jako
praktická zubní lékařka, a to po
úspěšném absolvování profesní
zkoušky. Práci pro Komoru se
věnuje od r. 2013 jako členka
představenstva OSK Blansko a členka
sněmu ČSK za tuto OSK.

MUDr.
Vojtěch
Peřina, Ph.D.

MUDr.
JAN ČERNÝ
Nar. 1954. V r. 1978 absolvoval
1. LF UK v Praze, r. 1981 atestace
I. stupně. Od promoce pracoval
jako obvodní zubní lékař, od
r. 1992 provozuje vlastní zubní
ordinaci v Praze 8. Od vzniku
ČSK až do r. 2009 byl předsedou
představenstva OSK Praha 8 a členem
sněmu ČSK, v letech 2002 – 2009
krajským mluvčím ČSK a předsedou
rady předsedů OSK v Praze. Byl
zakládajícím členem sdružení
Zubohrad. Ve funkčním období
2009 – 2013 byl viceprezidentem ČSK,
viceprezidentem kongresu Pražské
dentální dny, od r. 2009 je členem
jeho odborného výboru. Od r. 2013 je
členem představenstva OSK Praha 8
a členem sněmu ČSK, ve kterém

odbornosti PZL, v r. 2011 Osvědčení
odbornosti PZL stomatochirurg. Od
r. 2016 spoluzakladatel a zubní
lékař ve společnosti ProfiDent –
stomatologické centrum, s. r. o.
Od r. 2006 až dosud se podílí na
výuce studentů zubního lékařství na
1. LF UK v Praze, v r. 2013 odborný
asistent na 1. LF UK. Je autorem
a spoluautorem mnoha odborných
článků a přednášek. Od r. 2008 je
členem představenstva OSK Praha 2,
od r. 2013 zastupuje tuto OSK jako
člen sněmu ČSK a pracuje v jeho
výboru pro vysoké školy.

MUDr. Edgar
Oganessian,
Ph.D.
Nar. 1978 v Arménii. V r. 2004
absolvoval 1. LF UK obor
stomatologie, v r. 2012 titul
Ph.D. – preventivní stomatologie,
v r. 2013 atestace z oboru klinická
stomatologie. Od r. 2004 až dosud
zubní lékař a vědecký pracovník na
VÚS, Praha (později Ústav klinické
a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN v Praze, nyní
Stomatologická klinika 1. LF UK
a VFN v Praze). V letech 2013 – 2016
byl vedoucím oddělení všeobecné
stomatologie ÚKES 1. LF UK a VFN
v Praze. V r. 2008 získal Osvědčení

Nar. 1978. Po ukončení studia
stomatologie na LF MU v Brně
v r. 2002 zahájil profesní kariéru
na stomatochirurgickém oddělení
Stomatologické kliniky LF MU
a FN u sv. Anny v Brně. Po atestaci
ze stomatologie přešel na Kliniku
ústní, čelistní a obličejové chirurgie
LF MU a FN Brno. V r. 2006 dokončil
studium všeobecného lékařství
a v r. 2010 obhájil doktorskou
dizertační práci. Na KÚČOCH
FN Brno stále působí na pozici lékaře
a odborného asistenta. V r. 2013 získal
specializovanou způsobilost v oboru
Orální a maxilofaciální chirurgie. Jako
stomatochirurg a implantolog pracuje
i v privátní sféře. Od r. 2013 zastupuje
brněnské kliniky jako člen sněmu ČSK.
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MUDr.
Milan Řezáč
Nar. 1964. Obor stomatologie
absolvoval na LF UK Plzeň,
promoval v r. 1990. Vede
privátní praxi v Žatci, je
držitelem Osvědčení odbornosti
PZL a Osvědčení odbornosti
PZL stomatochirurg. V letech
2001 – 2009 byl člen sněmu ČSK za
OSK Litoměřice a od r. 2005 členem
rozpočtového výboru. Členem
představenstva ČSK je od r. 2009
a uplynulá dvě funkční období
2009 – 2013 a 2013 – 2017 úspěšně
zastával funkci hospodáře ČSK.
V tomto orgánu ČSK tedy bude od
září 2017 pracovat již třetí volební
období a opět se bude ucházet
o funkci hospodáře.

MUDr.
Luboš Steklý
Nar. 1970. V r. 1993 promoval
na 1. LF UK Praha, atestaci ze
stomatologie I. stupně získal
v r. 1996 a ze stomatologie
II. stupně v r. 2000. Od r. 1998 je
držitelem Osvědčení odbornosti
PZL stomatochirurg. Pracoval
jako obvodní stomatolog ve
Velimi (1993 – 1994), dále
ve Stomatologickém centru
IDVPZ Brno (1994 – 2002),
na Stomatologické klinice
LF MU a FN u sv. Anny v Brně
(2002 – 2005), v Privátní praxi
ÚČOCH a PZL doc. MUDr. Josef
Podstata, DrSc. (2005 – 2011),
ve Stomatochirurgickém centru
doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.,
s. r. o. (2012 – 2016). V současnosti
působí ve Stomatochirurgickém
a implantologickém centru
Olomouc, s. r. o., kde je zároveň
společníkem. Je předsedou České
stomatochirurgické společnosti
a členem vědecké rady ČSK.
V letech 2009 – 2013 byl členem
představenstva OSK Olomouc,
od r. 2013 je předsedou společné
čestné rady oblastních komor
Olomouckého kraje.

162 LKS 7– 8/2017

MUDr.
Jiří Škrdlant
Nar. 1966 v Aši. V r. 1989 absolvoval
obor stomatologie na LF UK v Plzni.
V r. 1992 získal atestaci I. stupně
ze stomatologie. Působí jako
vedoucí lékař, školitel a specialista
v oboru mikroskopické endodoncie
a implantologie. Je autorem řady
publikací z oblasti endodoncie,
pravidelně přednáší na odborných
akcích v ČR i v zahraničí. Vede
praktické kurzy a stáže v postgraduálním
vzdělávacím programu I love endo. Je
recenzentem slovenského odborného
a vědeckého časopisu Stomatológ.
Patří k zakládajícím členům odborné
stomatologické společnosti ProMikro
a v letech 2007 – 2013 byl jejím
prezidentem. Členem představenstva
ČSK je od r. 2013.

MUDr.
Jan Šváb
Nar. 1972 v Litoměřicích. Promoval
v r. 1997 na 1. LF UK v Praze. Po
absolvování roční vojenské služby
nastoupil v r. 1998 do rodinné
stomatologické praxe v Třebenicích,
kterou od r. 2003 provozuje jako majitel.
Od r. 2006 je držitelem Osvědčení
odbornosti PZL parodontolog. Je členem
České parodontologické společnosti
a České endodontické společnosti, kde
od r. 2016 působí jako člen výboru ČES.
Práci pro Komoru zahájil v r. 2005 jako
člen představenstva OSK Litoměřice,
v letech 2009 – 2013 byl předsedou této
OSK a členem sněmu ČSK. Členem
představenstva ČSK je od r. 2013.

MUDr.
Jaroslav
Vostrejž
Nar. 1963 v Brně. V r. 1987 promoval na
LF UK v Hradci Králové jako vojenský
stomatolog. Poté nastoupil do Vojenské
nemocnice Brno, od r. 1989 působil

na útvarové ošetřovně v Rosicích
u Brna. Po absolvování atestace
I. stupně v oboru stomatologie
v r. 1992 v Hradci Králové se vrátil
do Vojenské nemocnice Brno.
Od r. 1994 pracuje jako privátní
praktický zubní lékař v Brně. Práci
pro Komoru zahájil jako člen revizní
komise OSK Brno. Od r. 2005
je členem představenstva ČSK –
v tomto orgánu Komory tedy bude
pracovat již čtvrté volební období.

MUDr.
Taťána
Vrbková
Nar. 1964. V r. 1987 absolvovala
obor stomatologie na LF UJEP
v Brně, v r. 1990 získala atestaci
I. stupně ze stomatologie. Od r. 1994
vede soukromou praxi praktického
zubního lékaře, od r. 2009 je
provozovatelkou Stomatologického
centra ARTDENT, s. r. o., v Jihlavě.
Profesní koníček: praktická výuka
studentů stomatologie a spolupráce
s nastupující generací zubních
lékařů v praxi. Od r. 2011 je
držitelkou Osvědčení odbornosti
PZL stomatochirurg. Od r. 1997
zastupovala OSK Jihlava jako
členka sněmu ČSK a byla členkou
představenstva této OSK. Členkou
představenstva ČSK je od r. 2013.

MUDr.
Libor Zdařil
Nar. 1976. V r. 2000 absolvoval
obor stomatologie na LF UK Plzeň.
Od r. 2004 je provozovatelem
privátní zubní praxe, nyní v Českých
Budějovicích. Od r. 2011 je
držitelem Osvědčení odbornosti
PZL stomatochirurg. Je členem
Implantologického klubu ČR, České
stomatochirurgické společnosti,
společnosti ProMikro a členem
výboru Společnosti preventivní
stomatologie. Od r. 2005 je
členem představenstva OSK České
Budějovice a od r. 2013 zastupuje
tuto OSK jako člen sněmu ČSK.

P
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20. ročník mezinárodního kongresu

Téma:

21. – 22. září 2017

Stomatologie vyššího věku
Digitální stomatologie
Konec amalgámu v Čechách?

Obecní dům, Praha

Doprovodný program:
workshopy a výstava
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odborné sdělení

strach ze zubního ošetření u dětí ve věku
2 – 7 let a jeho závislost na stavu chrupu
Původní sdělení
Jana Vašáková1), Jana Matoušková 1), Lucie Šebestová1), Milan Drahoš 2), Lia Navarová1), Zdeněk Broukal 3)
1) Oddělení dětské stomatologie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Oddělení stomatochirurgie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3) O
 ddělení preventivní medicíny a orální mikrobiologie, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

O autorce
MUDr. Jana Vašáková (*1982) absolvovala magisterské
studium v oboru stomatologie na 1. LF UK v Praze
v r. 2007. Od ukončení studia je zaměstnána jako
sekundární lékařka na Oddělení dětské stomatologie
Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
(r. 2012 – 2014 Ústav klinické a experimentální
stomatologie 1. LF UK a VFN Praha), kde pracuje
doposud. Od r. 2010 je držitelkou Osvědčení
odbornosti PZL, od r. 2012 Osvědčení odbornosti PZL
pedostomatolog. V r. 2013 složila atestaci v oboru
Klinická stomatologie. V rámci svého postgraduálního
studia se zabývá vztahem mezi zubní úzkostí
a prevalencí zubního kazu u předškolních dětí. Aktivně
se podílí na výuce studentů zubního lékařství a je
autorkou několika odborných sdělení a přednášek.
Je členkou České společnosti pro dětskou stomatologii,
European Academy of Paediatric Dentistry
a International Association of Paediatric Dentistry.
Kontakt:

jana.vasakova@vfn.cz
Oddělení dětské stomatologie
Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN Praha
Kateřinská 32
128 00 Praha 2

Souhrn: Strach ze zubního ošetření je často limitujícím faktorem vlastního ošetření. Významnou skupinou jsou předškolní
děti, a to nejen pro anatomické poměry v dutině ústní, ale i pro
teprve se rozvíjející komunikační nástroje. Cílem studie bylo
definovat hladinu zubního strachu u dětí ve věku 2 – 7 let a stanovit jeho vztah k věku, pohlaví, stavu chrupu a lokalitě. Po získání souhlasu Etické komise a vypočtení minimálního množství
dětí ve studii byl proveden výběr lokalit šetření dle stratifikované randomizace v mateřských školách a ordinacích praktických
zubních lékařů. Hladina strachu byla hodnocena obrázkovým
Venhamovým testem, stav chrupu byl stanoven pomocí indexu kazivosti dmfs. Studie hodnotí vztah mezi hladinou strachu
a stavem chrupu u dětí, závislost obou veličin na lokalitě šetření. Dále popisuje hladinu strachu v závislosti na typu prodělaného ošetření, pohlaví a věku dětí. Výsledky získané v této studii mohou být nápomocné při volbě způsobu ošetření dětí ve
věku 2 – 7 let, a tak snižovat strach ze zubního ošetření.
Klíčová slova: předškolní děti, strach ze zubního ošetření,
Venhamův obrázkový test, stav chrupu, pohlaví, zkušenost ze
zubního ošetření, věk.
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Dental fear in children 2 – 7 years aged
and its relationship to the dental status
Original article
Summary: Dental fear is often a treatment limiting factor.
Preschoolers represent a vulnerable group not only due to
anatomical conditions of the oral cavity, but also for their stilldeveloping communication skills. The aim of the study was
to describe the preschool children‘s level of dental fear and
to assess its relationship to age, gender, dental status and place of residence. The appropriate sample size of the study was
calculated. Nurseries to be invited in the study were selected using stratified randomization from the registry of public
nurseries and dental offices. The study was approved by the
Ethics co mmittee. Dental fear evaluation was performed using
Venham picture test and dental status was evaluated using caries dmfs index. The study investigated dental status and dental fear relationship in preschoolers depending on the area of
residence. It also investigated relationship of dental fear and
past dental treatment, gender and age. The results of the study could help select the appropriate treatment method in preschoolers with the aim to reduce dental fear.
Key words: preschoolers, dental fear, Venham picture test,
dental status, gender, treatment experience, age.
Vašáková J, Matoušková J, Šebestová L, Drahoš M, Navarová
L, Broukal Z. Strach ze zubního ošetření u dětí ve věku 2 – 7 let
a jeho závislost na stavu chrupu.
LKS, 2017, 27(7 – 8): 164 – 169

Úvod
Strach je nepříjemná emoce (1), která je zapříčiněna představou, že něco nebo někdo je nebezpečný, pravděpodobně
působí bolest nebo je jinou hrozbou. Klinicky je strach popisován jako patologická reakce na specifické objekty, která vyvolává v lidském těle čtyři složky reakcí, a to kognitivní, somatickou, emocionální a behaviorální (2). Strach má příčiny
vrozené a získané.
Nejčastějším spouštěčem zubního strachu (ZS) je předchozí
zkušenost z ošetření u zubního lékaře (3), kterou dítě vnímalo
jako negativní. Převážně to bývá negativní zkušenost spojená
s procedurální bolestí při ošetření (4, 5). Síla takto získaného

strachu závisí na věku dítěte v době této zkušenosti (6). Při jeho rozvoji dochází ke vzniku „bludného kruhu“, který má rozhodující vliv na orální zdraví a na kvalitu života jedince (QoL).
Strach vede ke sníženému využívání služeb zubního lékaře, to
pak ke zhoršení orálního zdraví a vznikající obtíže opět vedou
k progresi strachu. Rovněž bychom měli zmínit nejen časovou
náročnost ošetření úzkostného dítěte v předškolním věku, ale
i zdravotní zátěž v podobě podaných chemických látek se sedativními a anxiolytickými účinky a v neposlední řadě ekonomickou stránku ošetření.
Tato práce si klade za cíl zmapovat některé z faktorů zubního strachu u předškolních dětí (kazivost, věk, pohlaví, zkušenost ze zubního ošetření, velikost sídla). Ovlivněním těchto faktorů, pokud se ukážou významné pro rozvoj strachu ze
zubního ošetření, bychom mohli „bludný kruh“ přerušit (7).
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Materiál a metodika
Charakteristika studie
Na začátku studie byl vytvořen protokol zahrnující informace a informovaný souhlas pro rodiče, který byl schválen Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (2335/14
S-IV). Dále bylo vždy získáno ústní povolení od ředitelů vybraných mateřských škol (MŠ) v České republice a souhlas
praktických zubních lékařů zapojených do šetření.
Soubor dětí ve věku 2 – 7 let byl pro studii vybrán na základě stratifikované randomizace podle místa bydliště (hlavní město, 3 města, 2 obce a 2 vesnice) (8) a dále na základě
informovaného souhlasu rodičů ve státních MŠ, v 1 soukromé MŠ a v některých místech v ordinacích praktických zubních lékařů. Účast ve studii byla dobrovolná, anonymní a děti
měly možnost ze studie odstoupit na základě svého přání nebo prostřednictvím rodičů. Děti při vyšetření nebyly fixovány, tzn. výrazně nespolupracující děti nebyly vyšetřeny. Minimální počet subjektů byl dle metodologie WHO stanoven na
300. V každé MŠ byly vyšetřeny pouze děti, které již alespoň
jednou zubního lékaře navštívily. Vlastní studie se skládala ze
dvou částí, a to stanovení hladiny strachu ze zubního ošetření
a zhodnocení stavu chrupu.
Soubor dětí
Studie vznikla na základě šetření v celkem 8 státních mateřských školách (1 v Praze, 2 v Kladně, 1 v Knovízu, 1 v Kolíně,
1 v Křižanově, 2 ve Vlašimi), v 1 soukromé MŠ v Praze, ve 3 ordinacích praktických zubních lékařů v Mělníku, v 1 ordinaci
praktického zubního lékaře v Praze, v 1 ordinaci praktického
zubního lékaře v Říčanech u Prahy a na Oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (dále DO SK). Jednotlivé mateřské školy byly rozřazeny do 4 skupin lokalit dle WHO stratifikace: skupina hlavní město (Praha),
3 města (Kladno, Kolín, Mělník), 2 obce (Vlašim, Říčany u Prahy), 2 vesnice (Křižanov, Knovíz).
Celkem bylo do studie zařazeno 473 předškolních dětí (225 dívek a 247 chlapců) ve věku 2 – 7 let. V rámci studie byl dále zaznamenáván věk, pohlaví a geografická poloha mateřské školy,
ordinace PZL nebo místo bydliště dítěte v případě DO SK. Průměrný věk respondentů je 4,99 roku (SD = 1,16, medián dosahuje 5 let). Venhamův test (VT) dokončilo celkem 439 dětí (míra odpovědí, dále rr = 86,9 %) a zubní vyšetření bylo dokončeno u 442 dětí (rr = 81,9 %). Zároveň se zubním vyšetřením byl
proveden VT u 410 dětí (195 dívek a 215 chlapců). Pro některé
výpočty byly děti rozděleny podle věku na děti mladší 2 – 3 roky (ML) a na děti starší 4 – 7 let (ST). Dále byly rozděleny podle
hladiny strachu na skupinu méně úzkostnou se skóre VT = 0 – 4
(VT1) a více úzkostnou se skóre VT = 5 – 8 (VT2). Podrobnější
charakteristika souboru je uvedena v tab. I, II.

Obr. 1: Venhamův obrázkový test.

Tabulka I: Tabulka hodnot věku, dmfs a Venhamova testu
pro jednotlivé skupiny souboru

počet

věk

dmfs

VT

247
225
143
329
382
90

5,02+/-1,13
4,89+/-1,16
3,59+/-0,61
5,70+/-0,66
5,04+/-1,16
4,75+/-1,35

5,42+/-9,6
5,36+/-8,31
2,75+/-5,68
6,69+/-9,93
5,01+/-8,16
8,16+/-13,15

1,45+/-1,97
1,93+/-2,32
2,49+/-2,31
1,33+/-1,99
1,06+/-1,37
6,25+/-1,15

chlapci
dívky
ML
ST
VT1
VT2

Tabulka II: Tabulka hodnot dmfs a Venhamova testu
pro jednotlivé skupiny

ML dmfs = 0
ML dmfs > 0

počet
87
56

VT
2,21
2,66

SD
2,31
2,29

p

ST dmfs = 0
ST dmfs > 0

119
210

1,00
1,56

1,76
2,10

0,01

celý soubor dmfs = 0
celý soubor dmfs > 0

206
266

1,51
1,79

1,99
2,14

0,14

0,26
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Tabulka III: Tabulka hodnot dmfs, Venhamova testu a kpe pro skupiny jednotlivých lokalit

celý soubor

Venhamův test
průměr

skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4
skupina ML
skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4
skupina ST
skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4

dmfs

směrodatná
pprůměr
odchylka hodnota

2,10
1,49
1,85
1,28

2,38
2,09
2,24
1,88

2,17
1,72
2,04
1,45

2,29
2,25
2,30
1,96

1,94
1,07
1,45
0,96

2,55
1,70
1,98
1,67

směrodatná
odchylka

0,02

4,07
4,09
5,35
6,82

6,90
7,07
8,72
10,78

0,02

3,66
4,00
4,75
5,71

6,57
7,14
8,20
9,81

0,02

4,96
4,25
6,57
8,95

7,50
6,94
9,60
12,14

Hodnocení zubního strachu
Stanovení hladiny ZS bylo prováděno Venhamovým obrázkovým testem (obr. 1) (9), který se skládá z 8 karet s obrázky
dvojice postav. Jedna z postav má „úzkostný“ vzhled, druhá
„neúzkostný“. Děti ukazovaly postavu, která se nejvíce cítila
jako ony při návštěvě zubního lékaře. Karty byly ukazovány
dětem v čísly stanoveném pořadí. Pokud dítě ukázalo na „úzkostnou“ postavu, byl zaznamenán výsledek 1, pokud ukázalo na „neúzkostnou“, byl zaznamenán výsledek 0. Počty ukázaných „úzkostných“ postav byly sečteny a výsledným celým
číslem (v rozmezí 0 – nejnižší skóre, dítě se nebojí, až 8 – maximální skóre, dítě se bojí maximálně) byla dána hladina zubního strachu dítěte.
Vyšetření chrupu
Stav chrupu byl zaznamenáván do zubního kříže po ploškách dle metodologie WHO tak, aby pro stanovení stavu chrupu mohla být použita hodnota kazivosti plošek (dmfs), popř.
zubů (dmft). Detekční limit kazivé léze byl d2 (kavitovaná léze). Před vlastním vyšetřením byl průběh šetření vysvětlen
třídním učitelkám. Děti byly požádány, aby si před vyšetřením chrupu vyčistily zuby zubním kartáčkem a pastou. Nejprve probíhalo vždy stanovení strachu, poté vyšetření chrupu.
V ordinacích zubních lékařů bylo stanovení strachu prováděno také před vyšetřením. Vlastní vyšetření chrupu probíhalo
v mateřských školách třemi kalibrovanými vyšetřujícími s použitím čelového světla, sterilního zubního zrcátka a pátradla,
obličejové masky a rukavic. Kalibrováním rozumíme sjednocení vlastního způsobu a postupu vyšetření u jednotlivých vyšetřujících. Toto kalibrování vyšetřujících bylo provedeno na
DO SK pod dohledem zkušeného epidemiologa. Dutina ústní byla vyšetřována od I. po IV. kvadrant. Zub byl považován
za přítomný v dutině ústní, pokud byla viditelná jakákoli jeho
část. Pokud na jedné pozici byl přítomen dočasný i stálý zub,
byl zaznamenáván pouze stav stálého zubu. Vzhledem k věku dětí byly v dutině ústní již přítomny stálé zuby, které byly
zaznamenány do zubního kříže, ale pro výpočty byl použit
pouze stav dočasného chrupu, proto se dále v článku o stálém
chrupu nezmiňujeme.
Statistické metody
Statistická analýza byla provedena nezávislým statistikem
v programech SPSS 15.0, R project (R i386 3.1.1) a Scilab.
Hladina statistické významnosti byla stanovena na 95 % prav-
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kpe
ppočty počet počet počet
hodnota dětí
k
e
p

průměrný průměrný průměrný
počet k
počet e
počet p
na 1 dítě na 1 dítě na 1 dítě
0,088
0,006
1,294
0,081
0,015
1,296
0,084
0,000
1,305

0,01

160
135
95
76

14
11
8
7

1
2
0
5

207
175
124
94

0,03

89
75
49
28

4
2
1
2

0
1
0
2

120
101
67
35

0,045
0,027
0,020
0,071

0,000
0,013
0,000
0,071

1,348
1,347
1,367
1,250

0,007

71
60
46
48

10
9
7
5

1
1
0
3

88
73
57
59

0,141
0,150
0,152
0,104

0,014
0,017
0,000
0,063

1,239
1,217
1,239
1,229

děpodobnosti platnosti formulovaných hypotéz (p = 0,05), není-li v textu uvedeno jinak. Jako základ pro další statistické
výpočty byly stanoveny hlavní deskriptivní statistiky. Porovnávání středních hodnot obou statistických souborů při nejlepší síle testu bylo provedeno dvouvýběrovým t-testem pro parametrické veličiny a dvouvýběrovým Wilcoxonovým testem
pro neparametrické veličiny (věk). Pro pozorování odlehlá od
normálního (10) byl navíc Wilcoxonův test konfrontován s výsledkem modifikovaného t-testu. Uvádíme vždy pouze p-hodnotu užitého testu. Pro analýzu závislostí zkoumaných veličin
s nenormálním rozdělením hodnot (strachu na věku) jsme použili korelační analýzu a Kendallův korelační koeficient, jehož statistickou významnost jsme testovali a uvádíme ji v textu
za hodnotou koeficientu.
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Graf 2: Venhamův obrázkový test, děti 4 – 7 let

Výsledky
Kazivost chrupu ve vztahu k věku a pohlaví
V první fázi studie jsme analyzovali kazivost a její možné
souvislosti s věkem a pohlavím. Aritmetický průměr hodnoty dmfs pro celý statistický soubor je 5,39 (SD = 8,95). Hodnoty dmfs pro obě pohlaví a vymezené věkové skupiny uvádí
tab. I. Průměrná hodnota kazivosti byla signifikantně vyšší ve
skupině starších dětí oproti mladším dětem (Kendallův korelační koeficient = 0,15, p = 0,00002), rozdíl v kazivosti dívek
a chlapců byl nesignifikantní (Wilcoxonův test p = 0,11).
Kazivost chrupu a strach ze zubního ošetření
V souboru jsme vyčlenili děti s nulovou a nenulovou hodnotou dmfs a porovnali jejich hodnoty Venhamova testu
(p = 0,14). Ve věkové skupině mladších dětí je mezi intaktními dětmi a dětmi s hodnotou dmfs > 0 statisticky nevýznamný
vztah mezi strachem a kazivostí (p = 0,26), na rozdíl od věkové skupiny starších dětí (p = 0,01), viz tab. II, kde vyšší kazivost byla asociována s vyšší hodnotou strachu.
Strach ze zubního ošetření ve vztahu k věku a pohlaví
Mladší děti měly průměrnou hodnotu Venhamova testu
2,49 (SD = 2,31), rozvrstvení hladin zubního strachu ukazuje
graf 1. Starší děti měly průměrnou hodnotu 1,33 (SD = 1,99),
rozvrstvení hladin viz graf 2. Rozdíl v hodnotách Venhamova testu je mezi věkovými skupinami dětí statisticky významný. Pro vztah hladiny strachu a věku je hodnota Kendallova
korelačního koeficientu 0,02, p = 0,60. Průměrná hodnota Venhamova testu u dívek je 1,93 (SD = 2,32), rozvrstvení hladin strachu viz graf 3, a průměrná hodnota u chlapců
je 1,45 (SD = 1,97), rozvrstvení hladin viz graf 4. Pro vztah
hodnot hladiny strachu a pohlaví jsou signifikantně vyšší hodnoty u dívek než u chlapců, p = 0,03 užitím dvouvýběrového Wilcoxonova testu. Rozdíl u dětí vyšetřovaných v ordinaci
a v mateřských školách nebyl signifikantní (p = 0,34).
Strach a předchozí zkušenost s ošetřením
Protože hodnota dmfs v sobě zahrnuje více aspektů, rozhodli jsme se diferencovat proběhlý typ ošetření. Výpočty
jsme prováděli pro vztah strachu mezi skupinou dětí, které
podstoupily konzervační ošetření, tj. mají v ústech zhotovenu výplň, ale neměly extrahován zub, dále mezi dětmi, kterým byl extrahován zub, ale neměly v ústech zub konzervačně ošetřený, a mezi skupinou dětí, které měly neošetřený kavitovaný kaz, nepodstoupily žádné konzervační ošetření ani
extrakci. Není statisticky významný vztah hodnot hladin strachu mezi skupinou dětí s výplní a skupinou dětí po extrakci
(p = 0,10). Vzhledem k p = 0,02 byla hodnota strachu ve skupině dětí s neošetřeným kazem signifikantně vyšší než ve skupině dětí se zhotovenou výplní.
Vliv velikosti sídla na sledované ukazatele stavu chrupu
a strachu
Děti z větších sídel měly signifikantně vyšší hodnoty hladin
strachu oproti dětem z menších sídel, a to jak pro celý soubor
dětí (p = 0,02), tak pro skupinu mladších dětí (p = 0,02) i pro
skupinu starších dětí (p = 0,02). Děti z větších sídel měly signifikantně nižší hodnoty dmfs oproti dětem z menších sídel, a to
jak pro celý soubor (p = 0,01), tak pro skupinu mladších dětí
(p = 0,03) i pro skupinu starších dětí (p = 0,007), viz tab. III.

Diskuze
Vývoj strachu u dítěte je jedinečnou kombinací genetických
vlivů, fyzického zrání a faktorů prostředí. Tomu odpovídají
i nejznámější vývojové teorie psychodynamická a kognitivní.
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Freud v rámci psychodynamické teorie vymezil rozdíl mezi reálným a zevním nebezpečím a nereálným a vnitřním
nebezpečím. Příčina strachu se v průběhu věku mění. Každý narozený jedinec má výbavu 3 základních strachů: strach
ze ztráty mateřské či pečující osoby, z porušení integrity těla
a z omezení pohybu (11). Při zubním vyšetření minimálně jeden z těchto strachů, a to z porušení integrity těla, atakujeme,
protože vstupujeme s vyšetřovacími nástroji přes rty, které jsou
bránou do těla, do ústní dutiny dítěte.
Kognitivní model chování (12) je založen na předpokladu,
že úzkost je naučený model chování, který je důsledkem několika složitých a odlišných odpovědí na stimuly strachu. Schopnost vyrovnávat se s dentální procedurou je individuální a děti
pod 3 roky věku tuto schopnost ještě nemají (13). Hovoříme-li
o strachu u dětí, měli bychom si uvědomovat obě jeho složky:
vrozenou a získanou. Tento vrozený strach se s rozvojem komunikačních dovedností a nástrojů dítěte postupně oslabuje
přibližně do 8 let věku (14, 15), proto naše výsledky jsou zkresleny přirozeným poklesem hladiny strachu s věkem. Do získané složky řadíme vlivy prostředí (trauma, zkušenost bolesti,
stres, šikana vrstevníky), rodinné vlivy (typ vazby mezi dítětem
a rodičem, způsob chování rodiče při výchově dítěte, vztah rodičů k zubnímu ošetření), kulturní vlivy a roli pohlaví. S věkem
a získávanými zkušenostmi tak narůstají predispoziční faktory
pro rozvoj strachu, zatímco vrozený strach klesá, čímž jsou naše výsledky také zkresleny. Předpokládáme, že skutečná hladina strachu bude vyšší než námi zjištěné hodnoty, protože výrazně nespolupracujícím dětem nebyl vyšetřen chrup.
S ohledem na výše uvedené jsme soubor dětí vybírali dle
metodologie WHO z různých geografických oblastí tak, aby
pokryl různé kulturní vlivy, a dodržovali jsme vypočtený minimální počet subjektů. Zvolený index kazivosti dmfs je jedním z nejvíce a nejdéle používaných, takže umožňuje srovnání našich výsledků s dalšími studiemi. Dále záznam kazivosti na jednotlivých ploškách dává možnost zjištění distribuce
kazivých lézí s ohledem na predispozici postižených plošek
u některých onemocnění (např. ECC).

LKS 7– 8/2017 167

Časový průřez příjmu nových pacientů na Oddělení dětské
stomatologie Stomatologické kliniky 1.LF UK a VFN Praha (změna
Časový průřez příjmu nových pacientů na Oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
(změna barvy
odpovídá vyhlášení
stop-stavu příjmu
příjmu nových
pacientů) pacientů)
barvy odpovídá
vyhlášení
stop-stavu
nových
80

70
60
50
40
30

20

0

12/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17

10

Graf 5: Příjem nových pacientů na Oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (DO SK)

Venhamův obrázkový test je jednou z psychometrických
metod pro stanovení hladiny zubního strachu u dětí. Jeho nevýhodou je, že obrázky postaviček jsou pouze mužského charakteru, což může ovlivňovat dívky. Ve srovnání s jiným často
používaným vizuálním nástrojem pro děti Facial Image Scale
(16) se však VT cílí přímo na zubní strach spojený se zubní návštěvou. Vizuální forma odpovědi je pak pro předškolní děti
mnohem vhodnější než verbální nebo numerická. Na rozdíl
od jiných studií (17) jsme testovali děti přímo a ne dotazem
rodičů nepřímo.
Prevalence kazu narůstá se zvyšujícím se věkem (19, 20,
21), což naše výsledky potvrzují i ve skupině českých předškolních dětí. Nenalezli jsme signifikantní rozdíl v kazivosti
mezi chlapci a dívkami, což podobné studie potvrzují (22).
Některé uvádějí vyšší kazivost dočasné dentice u dívek (20),
některé u chlapců (23). Pokud použijeme pro srovnání kazivosti v čase v České republice index kpe 5letých dětí, pak poslední hodnocení bylo kpe = 2,44 (21). Skupina 5letých v naší
studii dosahuje hodnoty kpe = 2,39.
Jak uvádíme výše, složka vrozeného strachu s věkem klesá,
zatímco narůstají predispoziční faktory k vytvoření složky získaného strachu. Tento v literatuře popsaný fenomén potvrzuje nejen naše, ale i podobné zahraniční studie (4, 14, 24, 25).
Tvrzení, že hladiny zubního strachu jsou u dívek vyšší než
u chlapců, podporují výsledky nejen naší studie, i studie další
(26, 14, 27). Publikovány byly ale i studie, ve kterých se hladiny u pohlaví statisticky signifikantně nelišily (4, 28).
Pro vztah kazivosti chrupu a strachu u předškolních dětí je
v literárních zdrojích k dispozici pouze několik studií. Signifikantní vztah potvrzují studie (29, 30, 17). Studie se zabývají
i vztahem zubního strachu k předchozímu ošetření. Potvrzují naše zjištění, že hladiny jsou statisticky signifikantně vyšší u dětí s neošetřeným chrupem než u dětí s výplněmi (29).
Některé ze studií rozlišují i typ provedeného výkonu. Extrakce byly spojeny s vyššími hladinami než zhotovení výplní (31,
32, 30), což naše pozorování českých předškolních dětí nepotvrzuje. Vysvětlením by mohla být aplikace lokální anestezie
v případě extrakcí, což dle našich klinických sledování (z výpovědí rodičů nespolupracujících dětí odeslaných na DO SK
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k ošetření) v případě konzervačního ošetření dítěte předškolního věku není paušální součástí ošetření.
Geografickou distribuci kazu u českých předškolních dětí
v závislosti na velikosti obývaného sídla, tj. čím vyšší kazivost,
tím menší sídlo, zahraniční studie vyvracejí (23), i potvrzují
(33). Hladina strachu je signifikantně vyšší u českých předškolních dětí ve větších sídlech. Jediná nalezená studie na toto téma pro adolescenty došla k opačným zjištěním (34), ale vzhledem k naprosté odlišnosti adolescentů a předškolních dětí tuto studii zmiňujeme pouze pro informaci a nikoli pro srovnání. Možným vysvětlením by mohla být vyšší dostupnost zubní
péče ve větších sídlech, větší množství provedených zubních
ošetření a zvýšení hladiny strachu jako reakce na tato ošetření nebo lepší vyrovnávací mechanismy dětí z menších sídel.

Závěr
Z výše uvedené diskuze plyne, že předškolní děti jsou z hlediska přítomnosti zubního strachu zranitelnější skupinou, více pak dívky. Zároveň je vztah strachu a kazivosti statisticky
významný a závisí na typu předchozí zkušenosti ze zubního
ošetření a velikosti obývaného sídla.
Při ošetření dítěte předškolního věku nám respektování
těchto zjištění může přinést výhody. Volba vhodného farmakologického přístupu při typu ošetření, které zvyšuje hladinu
strachu, může být formou prevence nárůstu hladiny strachu
a tím ovlivní kvalitu života jedince.
V populaci je však i skupina dětí, které jsou celkově úzkostné (35, 25) a úzkostné jsou tak i u zubního lékaře, ačkoliv mohou mít intaktní chrup. Tuto skupinu jsme při stanovování strachu ze zubního ošetření neodlišovali od dětí, které mají pouze
strach ze zubního lékaře.
Na Oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha docházejí převážně předškolní děti
s doporučením „k ošetření pro nespolupráci“ a tato skupina
v posledních letech narůstá. V grafu 5 jsou uvedeny pouze
nově přijaté děti s doporučením „pro nespolupráci“. Jedná se
o skupinu dětí, jejíž ošetření je časově, emočně i ekonomicky
náročné, proto zkoumání příčin zubního strachu považujeme
právě u této skupiny za smysluplné.

Na hladinu strachu u dětí mají samozřejmě vliv i další faktory, jako je celkový i momentální zdravotní stav dítěte, temperament dítěte, poruchy chování u dětí, hladina strachu u rodičů, socioekonomické postavení rodičů, vlastní prostředí, kde
k zubnímu ošetření dochází, a chování celého dentálního týmu. Tyto faktory otevírají možnosti pro další studie.
Studie vznikla za podpory PROGRES Q29/LF1
a projektu 14-37368G (GA ČR).
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reklamní prezentace

Cílená ochrana – kontrolované riziko
Cervitec Gel – optimalizované složení pro zvýšenou péči

Optimalizovaný Cervitec Gel
obsahuje chlorhexidin, fluorid,
xylitol a provitamin D-panthenol.
Gel pro orální péči od Ivoclar
Vivadent pomáhá udržovat
dobré zdraví zubů, dásní, tkání
v okolí implantátů a sliznic.
Chlorhexidin redukuje růst bakteriálního plaku. Snižuje se tak množství
škodlivých bakterií v ústech a ustupují
záněty. Dech je svěžejší. Fluorid posiluje přirozené zuby. Složky provitamin
D -panthenol a xylitol zvlhčují a léčí
dásně a sliznice.
Hladká konzistence
Cervitec Gel pomáhá při léčbě gingivitidy, mukositidy, stomatitidy pod zubními náhradami, parodontitidy, periimplantitidy a v případě zvýšeného výskytu bakterií. V závislosti na konkrétní situaci se gel nanáší buď přímo na slizni-
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ci dutiny ústní, nebo na snímatelné náhrady pomocí mezizubního kartáčku.
Je také možné jej použít místo zubní
pasty a kartáčkem nanést na zuby. Díky hladké konzistenci lze gel optimálně
rozprostřít na rozličné povrchy. Cervitec
Gel je vhodný pro použití v zubní ordinaci i doma. Doplňuje účinek odborně
nanášených ochranných laků Cervitec
Plus a Cervitec F.
Jemná příchuť
Cervitec Gel je dobře přijímán díky
své jemné příchuti. Zklidňující a vyživující složky vytvářejí příjemný pocit
v ústech. Cervitec Gel se dodává v tubách s 20 g a 50 g.
Cervitec® je registrovaná obchodní
značka Ivoclar Vivadent AG.
Více informací:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Cervitec Gel: gel
pro orální péči
s optimalizovaným
složením

z redakční pošty

REZERVY VE STOMATOLOGICKÉ PÉČi
Vážené kolegyně a kolegové,
zhruba od počátku nového tisíciletí
zaznamenává stomatologie v České
republice, bez podstatnějších
rozdílů v jednotlivých regionech,
snížený zájem v péči o dětský
chrup přecházející do přezíravého,
ba až pohrdavého nezájmu o něj.
Zejména se jedná o vztah k dětským
molárům, a to opět zejména ve
střední a pozdní fázi smíšeného
chrupu. Tyto zuby nejsou často
ošetřovány, čímž dochází k jejich
předčasným ztrátám ve formě
totální destrukce jejich korunkových
částí či přímo k jejich extrakcím
vlivem filozofie, že jde o dětský
zub, který stejně jednou vypadne.
Tato myšlenka je hluboký omyl.
Dětský chrup je geniální vysoce sofistikovaný a perfektně logisticky zvládnutý systém a je velice citlivý na nesprávné zacházení. Jedná se o skvělý multifunkční systém plnící nejen základní
funkce rozmělňování potravy a estetického vzhledu, ale je i nedílnou součástí
vývoje orofaciální oblasti skeletu hlavy,
dále dětský zub „drží“ místo pro svého
stálého nástupce, jemuž je zároveň vodičem navádějícím jej při jeho erupci
na správné místo (vlastně něco na způsob auta navádějícího letadlo na letišti s nápisem „follow me“) v zubní řa-

dě. To vše se odehrává v plném souladu s celkovým vývojem dítěte a nelze
zcela přesně určit, kdy a jak budou probíhat jednotlivé fáze vývoje, tedy i výměny chrupu. Čili věk je spíše orientačním kritériem – lze se setkat s kompletně vyměněným chrupem včetně do
okluze zařazených druhých stálých molárů u 9letého dítěte a na druhé straně
s opožděnou výměnou chrupu u 15letého adolescenta. Logicky vyplývá, že
je nutné i z tohoto pohledu přistupovat
k dětem vždy případ od případu.
Velmi napomáhá RTG diagnostika,
doporučen je hlavně OPG, který snímá
kompletní chrup. Napoví nám, v jaké
fázi vývoje se nachází dětské zuby, jejich nástupci a hlavně, zda vůbec jsou
založeny všechny stálé zuby – pozor,
ageneze zubů je častá. V neposlední řadě vidíme všechny čtyři kvadranty, jež
můžeme vzájemně porovnat.
Pokud je nezbytné dětský zub předčasně extrahovat a lze očekávat delší dobu mezi extrakcí a erupcí stálého
zubu (nástupce), je nutno zhotovit mezerník (obr. 1), kterým tuto dobu bez
následků překleneme. Mezerník plně
„podrží“ místo, dále částečně podporuje vývoj čelisti a také podpoří či přímo
vyprovokuje erupci stálého nástupce
(obr. 2), přičemž zdaleka nezanedbatelný je i fakt, že je plně hrazen zdravotní pojišťovnou (čili je „zadarmo“). To

vše je nutno vysvětlit rodičům a pacientovi, aby věděl, proč mezerník má, a díky tomu jej – snad – dobře nosil. V praxi je však bohužel zhotovení mezerníku
spíše vnímáno s nechutí, ba až zcela ignorováno (obr. 3, 4). Složitě se pak řeší
nedostatek místa fixními aparáty, někdy
však již nelze zub zařadit.
Zdravotní pojišťovny nedostatečným
ohodnocením výkonů nedoceňují péči o dětský chrup, což se promítá do
praxe v ordinacích. Že by obecně převládlo ekonomické hledisko nad lékařským? To snad ne, společnost, potažmo
celá civilizace, která není plně schopná se dostatečně postarat o následnou
generaci, je určena k postupnému zániku. Je sice fakt, že při pohledu na současnou společnost, zejména některé její čelní představitele, se tiše a plíživě
vkrádá myšlenka, že v podstatě není
moc co zachraňovat, ale tím se neřiďme, to je pouze přechodové vývojové
stadium společnosti. Do doby, než odpovědní činitelé věci napraví, starejme
se o dětský chrup tak, jak mu právem
náleží, byť i s nepatrnou ekonomickou
ztrátou, jíž to nyní s sebou nese. Budoucí generace už změnu přinese, ale musí
být zdravá.
MUDr. Alexej Říha
privátní ortodontická praxe, Kutná Hora
Michal Čálek, DiS.

Obr. 1: Příklad pro zhotovení mezerníku.

Obr. 2: Záchrana stálých pětek mezerníkem, výsledný stav.

Obr. 3: Důsledky zanedbání.

Obr. 4: Důsledky zanedbání.
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Nobel Biocare Symposium
September 29–30, 2017
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Register
now!

Join world leaders in implantology for an outstanding
program of hands-on learning and scientific debate.
Experience masterclasses in the latest industry breakthroughs:
– Evidence-based treatment planning
– Digital dentistry tools
– Innovations in implant design
And, top speakers share with you their expertise in the most established
surgical and restorative protocols
Register today: nobelbiocare.com/zagreb2017
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Obturátor z období krátce po r. 1900, který je součástí částečné snímatelné náhrady kotvené
sponami. Konstrukce je pracně zhotovena z odlišných druhů kaučuku. Obr. 1 ukazuje růžový
a hnědý kaučuk, zatímco obr. 2 ilustruje pozdější užití načervenalého a zlatavého kaučuku.

historie

OBTURÁTORY
Pro laika tajemný výraz označuje
pomůcky, jež řeší uzavření
a kompenzaci defektů na patře.
Jak praví slovník cizích slov, tento
výraz označuje uzávěr, ucpavač,
výplň, protézku...
Zubní lékař Friedrich O. Saal z Coblenze nad Rýnem už v r. 1870 píše:
„Jedním z požehnaných triumfů lidského úsilí při překonávání rozmarů přírody je bezesporu náhrada vrozených
vad. Mezi nimi zaujímá jedno z prvních
míst kompenzace vad na patře, a to jak
z hlediska důležitosti pro pacienta, tak
z hlediska obtížnosti takového ošetření.
Jak velké jsou problémy matky s výživou dítěte, které postrádá od narození
celé tvrdé patro i velum palatinum! /…/
Dosavadní pokusy o operační nápravu jsou málo úspěšné, /…/ jsme odkázáni na překrytí defektu, aby bylo dítěti
umožněno mluvit, jíst a pít.“
Dějiny obturátorů v podstatě začínají
s objevením Ameriky. Příjice, která byla tehdy do Evropy „importována“, byla
často provázena právě perforacemi patra. A tak už Ambroise Pare (1510–1590)
čelil tomuto jevu vlastními konstrukcemi. Rozhodující pokrok ale zaznamenáváme až na začátku 19. stol., jde o tzv.
houbovité (podle hmoty, která se vklá-

dala do jakési „klece“, vyplňující defekt)
obturátory. Od r. 1820 rozlišoval Christophe Francois Delabarre (1784 –1862)
„vrozené a získané rozštěpy“ patra a byl
prvním, kdo se snažil o náhradu měkkého patra. Pomocí platinové desky,
na níž byly připevněny zuby, konstruoval v horní čelisti zubní náhradu, která
současně překryla rozštěp patra. Dlaha
v dolní čelisti pružinkami fixovala konstrukci v horní čelisti. Zvláštním mechanismem se připevňovalo umělé měkké
patro na bazi patrové desky.
Zobrazené obturátory konstrukčně
vycházejí od berlínského dvorního zubního lékaře Friedricha Wilhelma Süersena (1827–1919). Zhotovoval funkční
otisk patra a polykacího svalstva. Vulkanizovaný kaučuk poté jako prodloužení
patrové desky nahrazoval měkké patro.
Poznamenejme, že podobným způsobem zhotovené obturátory se uplatňují ještě dnes – samozřejmě, když není
možná chirurgická léčba.

Karl Draeger, dentista Vídeňského
dentistického ústavu, zachoval tyto
terapeutické pomůcky 36letého muže
s celkovým rozštěpem tvrdého a měkkého
patra. Pacient je, byť s obtížemi, trpělivě
nosil déle než deset let. Obturátory jsou
z kaučuku s porcelánovými zuby a zlatými
a stříbrnými sponami. (Vídeň, druhé
desetiletí 20. stol.)

Dokumentační modely z jenské univerzity
dokládají výsledky několika operačních
výkonů u pacientky s rozštěpem. Pacientka se
poprvé dostavila v r. 1934. Model z r. 1939
znázorňuje stav po ukončení léčby.

Připravili Hans-Rainer Fischer,
Andreas Haesler a Ladislav Šolc
Poděkování: Redakce LKS děkuje za spolupráci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách řediteli Mu zea historie zubního lékařství v Zschadrassi
p. Andreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.

Ukázka dřevorytiny z brožury zubního lékaře
Friedricha O. Saala z Coblenze z r. 1870.
Defekt patra u celkového oboustranného
rozštěpu, prostor A ukazuje rozdělenou
uvulu, B poukazuje na místa, kde byly zbytky
zubů a kořenů.
Zubní náhrada spojená s obturátorem,
fixovaná sponami z drátu na zbytkovém
chrupu. Získaný patrový defekt je překryt
deskovou náhradou z plastu, protéza
je podobná té dnešní v základním
provedení. (Kolem r. 1950, okolí Lipska.)

Dva modely s rozštěpy patra (izolovaný
rozštěp patra a celkový oboustranný rozštěp)
z období mezi r. 1930 – 1950. Pod zvětšením
jsou viditelné stopy růžové otiskovací sádry.
Těžko si představit, jak pacient vydržel
takový zásah...
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JAKO PRVNÍ
jsme Vám nabídli implantáty
s hydrofilním, bioaktivním povrchem.

Byli jsme první...

JAKO PRVNÍ
Vám nabízíme hydrofilní titanové
implantáty průměru 2,9 mm.

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

7
01 E SI
2
.
T
. 9 UJ
14 ERV ÍN
Z RM
RE TE

POKROKY V IMPLANTOLOGII 2017

Seminář u příležitosti vydání rozšířené monografie Dentální implantologie
prof. MUDr. Antonína Šimůnka, CSc., a kol.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Avion Club, Heřmanova 25, Praha 7
Čtvrtek 14. 9. 2017
od 17:00 hod.

• Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
• MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
• MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.
• MUDr. Zdeněk Novák

PŘIHLÁŠKA
• Elektronickým formulářem na www.lasak.cz
• E-mailem na chaloupka@lasak.cz
(do e-mailu uveďte prosím plné jméno účastníka a fakturační údaje)
• Telefonicky na +420 296 184 114

TÉMATA
• Implantologie aktuálně

Účastnický poplatek je ve výši 1.000 Kč. Po skončení akce dostane každý účastník 3 kredity od ČSK a certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

• Kolik potřebujeme implantátů?

Seminář se koná také v dalších městech. Více na www.lasak.cz.

• Biomechanické principy v implantologii
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• Okluze a artikulace v implantologii

Těšíme se na setkání.

SERVIS

vzpomínáme
●●Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.,
zemřel dne 26. 6. 2017 ve věku 74 let.

Já si to myslela, že ti tolik amalgámových plomb
způsobí problémy při plavání...“

blahopřejeme
Upřímné blahopřání ČSK patří
jubilantům z řad funkcionářů
a spolupracovníků Komory:
●●MUDr. Vladimír Horský
slaví v červenci 85. narozeniny.
Patří mezi zakladatele Komory
a v období 1991–1994 byl členem
představenstva ČSK. Pomáhal stavět
organizační strukturu ČSK a má
významnou zásluhu na registraci členů
po vzniku Komory.
●●Doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.,
slaví v srpnu 75. narozeniny.
Emeritní přednostka Stomatologické
kliniky LF UK a FN v Hradci Králové
a bývalá proděkanka královéhradecké
lékařské fakulty je i v dnešním pohledu
důležitou představitelkou moderního
československého a českého zubního
lékařství, obzvláště pak dětské
stomatologie. Je nositelkou čestného
titulu Osobnost české stomatologie,
který jí v r. 2009 udělila ČSK.
●●MUDr. Jiří Pekárek
slaví v červenci 65. narozeniny.
Byl jedním ze zakladatelů Občanského
fóra pracovníků ve stomatologii
a vedoucí osobností Komory od jejího
počátku. V letech 1990–1991 stál
v čele Lékařské komory stomatologů,
poté až do roku 2009, tedy plných
osmnáct let, byl prezidentem ČSK.
Jako člen redakční rady měsíčníku LKS
v letech 1992–2009 významně přispěl
k rozvoji časopisu.

●●Doc. MUDr. Otakar Krejsa, CSc.,
slaví v červenci 80. narozeniny.
Jeho zaměřením je zejména
parodontologie. Svoji profesní dráhu
spojil s tehdejším Výzkumným
ústavem stomatologickým, nyní
Stomatologickou klinikou 1. LF UK
a VFN v Praze. Jubilantovi upřímně
blahopřejí kolegyně a kolegové
z OSK Praha 2.
●●MUDr. Jana Loudová
slaví v červenci životní jubileum.
Mnoho zdraví, radosti a životní
energie do dalších let přejí kolegyně
a kolegové z OSK Praha 9.
●●MUDr. Jiří Reichel
slaví v červenci 65. narozeniny.
Kolegyně a kolegové z OSK Ústí
nad Labem přejí jubilantovi vše
nejlepší a do dalších let hlavně zdraví
a pohodu.
●●MUDr. Marcela Kaiserová
slaví v červenci významné životní
jubileum.
Hodně zdraví a životního elánu do
dalšího pracovního nasazení přejí
kolegyně a kolegové z Olšanské 7
a OSK Praha 3.

Byl zakladatelem moderní
československé a české orofaciální
onkochirurgie a onkologie. Položil
základy interdisciplinárního přístupu
k maxilofaciální chirurgii a zasloužil
se o zavedení nových léčebných
a operačních postupů. Od r. 1967
pracoval na I. stomatologické klinice
FVL UK, která se v r. 2001 změnila
na Stomatologickou kliniku 1. LF UK
a VFN Praha. V letech 1998 – 2012
zastával post přednosty tohoto
klinického pracoviště, poté působil
jako řádný profesor na Klinice ústní,
čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK
a VFN Praha, kde se věnoval výuce
a léčebně preventivní činnosti.
Na tomto pracovišti, které nyní opět
nese název Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN Praha, pracoval až
do nečekaného skonu, který hluboce
zasáhl celou odbornou veřejnost.
Byl autorem 184 vědeckých prací
v domácím a zahraničním písemnictví,
9 monografií a 10 učebnic. Úspěšně
řešil 20 grantových úkolů a jeho
nejcitovanější publikace jsou z oboru
orofaciální onkologie a traumatologie.
Zastával významné funkce na
akademické půdě, působil v řadě
dalších odborných výborů, komisí
a společností. Byl dlouholetým členem
čestné rady a vědecké rady ČSK
a nositelem čestného titulu Osobnost
české stomatologie, který mu ČSK
udělila v r. 2013 za jeho celoživotní
přínos oboru.
Čest jeho památce!
S úctou vzpomíná
Česká stomatologická komora
●●MUDr. Michal Hečko
zemřel dne 31. 5. 2017 ve věku 68 let.
Byl oblíbenýn a uznávaným zubním
lékařem a dlouholetým členem
představenstva zlínské oblastní
komory. S úctou vzpomínají kolegyně
a kolegové z OSK Zlín.
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profesionalita

Osoba zajišťující radiační ochranu registranta
Podle nového atomového zákona
musí každý, kdo provozuje zubní
rentgenové zařízení (tzv. registrant),
ustanovit osobu zajišťující radiační
ochranu registranta. Následující text
obsahuje základní informace o tom,
jak má registrant při ustanovení
postupovat, a o jeho povinnostech
ve vztahu k osobě zajišťující jeho
radiační ochranu. Platí, že za
dodržování níže popsaných pravidel
odpovídá registrant.

Ustanovení osoby
zajišťující radiační
ochranu registranta
Ustanovení musí být písemné, stejně
tak jako souhlas ustanovené osoby.
Ustanovení i souhlas s ustanovením
mohou být na jedné listině. Na této
listině musí být uvedeny:
●●identifikační údaje registranta
(jméno, příjmení, titul, IČO, sídlo,
u právnických osob obchodní firma,
IČO, sídlo a jméno a příjmení osoby,
která za právnickou osobu podepisuje),
●●identifikační údaje osoby zajišťující
radiační ochranu (jméno, příjmení,
datum narození, adresa)
●●adresa pracoviště, na které se
nachází předmětné zubní rentgenové
zařízení,
●●slovní vyjádření, ze kterého bude
zřejmé, že registrant ustanovuje osobu
zajišťující radiační ochranu (např.
slovy: Ustanovuji MUDr. Jana Nováka,
nar. 1. ledna 1980, bytem Ječná 3,
Praha 2, jako osobu zajišťující radiační
ochranu registranta na pracovišti
Slavojova 22, Praha 2),
●●slovní vyjádření, ze kterého bude
zřejmé, že ustanovená osoba se svým
ustanovením souhlasí (např. slovy:
Souhlasím se svým ustanovením do
funkce osoby zajišťující radiační
ochranu registranta na pracovišti
Slavojova 22, Praha 2),
●●podpisy registranta (u právnických
osob jeho statutárního orgánu) a osoby
zajišťující radiační ochranu (podpisy
nemusí být úředně ověřené),
●●data podpisů.

Náplň práce
Osoba zajišťující radiační ochranu
registranta musí zajistit:
●●informování radiačního pracovníka
a osoby připravující se na pracovišti
na výkon povolání o skutečnostech
důležitých z hlediska radiační ochrany

a možném riziku práce se zdrojem
ionizujícího záření,
●●průběžné vzdělávání radiačního
pracovníka o bezpečném používání
zdroje ionizujícího záření,
●●řádné vedení dokumentace pro
registrovanou činnost,
●●evidenci pohybu a stavu zdrojů
ionizujícího záření,
●●organizaci provádění přejímacích
zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability
a zkoušek provozní stálosti zdroje
ionizujícího záření a účast na nich,
●●provádění postupů k bezpečnému
nakládání se zdrojem ionizujícího
záření, včetně postupů, jak zabránit
neoprávněnému nakládání se zdrojem
ionizujícího záření, jeho ztrátě,
odcizení nebo poškození, a včetně
postupů pro případ odchylky od
běžného provozu,
●●prošetření radiologické události
a provedení opatření v návaznosti na
ni a
●●pravidelné ověřování ochranných
vlastností osobních ochranných
prostředků a dalších ochranných
pomůcek.

Předepsaná příprava
Osoba zajišťující radiační ochranu
registranta musí každých 5 let
absolvovat vzdělávací kurz.
Tento vzdělávací kurz má vyhláškou
předepsaný obsah a rozsah a může jej
organizovat jen držitel povolení SÚJB.
Přehled držitelů povolení lze nalézt na
www. sujb.cz pod odkazem radiační
ochrana/formuláře/subjekty s povolením SÚJB.
Osoba zajišťující radiační ochranu registranta musí vzdělávací kurz poprvé
absolvovat do konce roku 2017. To však
neznamená, že po tuto dobu registrant
nemusí ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu; registrant takovou osobu
ustanovit musí v každém případě, pouze povinnost absolvovat vzdělávací kurz
je odložena. Tento odklad se přitom týká jak provozovatelů zubních rentgenů,
kteří získali povolení podle dosavadních
předpisů, tak nových žadatelů o registraci. Z toho plyne, že kdo žádá o registraci zubního rentgenového zařízení v roce
2017, musí SÚJB spolu se žádostí o registraci předložit doklad o tom, že ustanovil osobu zajišťující radiační ochranu,
nikoliv však doklad o tom, že tato osoba
absolvovala předepsanou přípravu; ten
může dodat až do konce roku 2017.

Pokud má být osobou zajišťující radiační ochranu registranta ustanoven držitel
oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany (tzv. dohlížející osoby podle
starého atomového zákona), může absolvování kurzu rovněž odložit, a to podle
stanoviska SÚJB až do konce roku 2021.
V těchto případech lze registrantům jednoznačně doporučit, aby zajistili, že držitelé oprávnění podle starého atomového
zákona, kteří jsou osobami zajišťujícími
jejich radiační ochranu, absolvují příslušný vzdělávací kurz poprvé před skončením platnosti svého stávajícího oprávnění, nejpozději však do konce roku 2021.

Přítomnost na pracovišti
Zákon vyžaduje, aby osoba zajišťující
radiační ochranu registranta byla
přítomna na pracovišti vždy, pokud je
předmětné zubní rentgenové zařízení
používáno.
Z toho SÚJB především dovozuje, že
osobu zajišťující radiační ochranu nelze zajistit externě. Je nutné, aby pracovní doba takové osoby korespondovala s dobou, kdy je předmětné rentgenové zařízení reálně používáno. To může být problematické v případech, kdy
předmětné zařízení používá více osob
v rámci jednoho poskytovatele nebo
kdy je sdíleno více poskytovateli. Proto
SÚJB doporučuje, aby registranti ustanovovali osobou zajišťující radiační
ochranu každého, kdo na předmětném
rentgenovém zařízení snímkuje.
Pokud bude registrant postupovat podle zmíněného doporučení SÚJB, ustanoví více osob zajišťujících jeho radiační ochranu. Zákon takový postup umožňuje a jde skutečně patrně o nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby při každém použití předmětného rentgenového zařízení byla osoba zajišťující radiační ochranu registranta přítomna.
Registrantovi, který ustanovil více osob
zajišťujících jeho radiační ochranu, však
lze doporučit, aby vnitřním předpisem
nebo formou písemného pokynu určil,
za které konkrétní činnosti z předepsané
náplně práce jednotlivé osoby zvlášť odpovídají. Jde totiž o to, aby při pluralitě
osob zajišťujících radiační ochranu nedošlo k tomu, že některá činnost, která je
podle právních předpisů součástí náplní
jejich práce, nebyla opomenuta.
Mgr. Jiří Slavík
právník ČSK
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Jubilejní 10. výroční kongres
České akademie dentální estetiky
Jako již tradičně se první červnovou
sobotu, tedy 3. června 2017, konal
výroční kongres České akademie
dentální estetiky (ČADE) v krásném
přednáškovém sále Ústavu molekulární
genetiky AV ČR v Praze-Krči.
Protože si akademie dala za cíl přinášet
nové impulsy v podobě vynikajících zahraničních přednášejících, rozhodli jsme se
u příležitosti 10. výročního kongresu pro
změnu a jistou retrospektivu. Možná jinak
řečeno – ukázat, jak se světové vlivy odrážejí v českém zubním lékařství. Proto ČADE
oslovila řadu českých odborníků, kteří dostali jednotné zadání a svou přednáškou na
něj měli odpovědět. Požádali jsme přednášející, aby se ohlédli za uplynulými deseti lety a řekli, co jim připadalo jako nejdůležitější změna, co podle nich funguje, co
naopak nefunguje a kde si spálili prsty. Poslední otázka pak zněla, kam si myslí, že se
bude vývoj ubírat do budoucna.
Jako první se tohoto nelehkého úkolu ujal
MUDr. Vladimír Filipi, Ph.D., který s nadhledem zhodnotil uplynulé desetiletí na poli ortodoncie. Za základní milníky považuje zavedení CBCT, kotevní miniimplantáty
a rozvoj mezioborové spolupráce, kterou
spolu s následujícím řečníkem úspěšně pěstuje na svém brněnském pracovišti. Jednoznačným trendem budoucnosti jsou tzv. fóliová rovnátka, u kterých se dá v následujících letech očekávat bouřlivý rozvoj.
Dalším přednášejícím byl MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., s čerstvým doktorátem z ACTA v Amsterodamu, ke kterému
mu ještě jednou gratulujeme. Podělil se
s publikem o informace z oblasti adhezivní stomatologie. Za klinicky přelomové lze
označit jednokřídlé adhezivní můstky, a to
jak z leptatelného disilikátu, tak z neleptatelného zirkonoxidu. Ten je možné adhezivně připravit natolik dobře, že desetileté výsledky jsou stejně dobré jako u leptatelného materiálu nebo jako u implantátů.
Adhezivní můstky se tak v některých indikacích stávají šetrnější alternativou implantátů. Dr. L. Gregor dále ze skeptického nadhledu a s hlubokými teoretickými i praktickým znalostmi komentoval nejnovější vývoj na poli adhezivní stomatologie s tím, že
budoucnost je otevřená, ale před nějakým
zásadním přelomem zřejmě nestojíme.
Po krátké pauze se slova ujal MUDr.
Ivo Nekvinda z Pardubic s tématem červené estetiky. Velkou pozornost věnoval zejména měkkým tkáním kolem implantátů,
emergence profilu a krytí gingiválních recesů. Za zásadní zlom považuje používání PRGF (platelet-related growth factors),
mikrochirurgický přístup, kvalitní fotodo-

Přednášející a organizátoři letošního 10. výročního kongresu ČADE. Na fotografii chybí
organizační duše celé akce – Ivana Bartůňková.

kumentaci a hlubší porozumění biologickým procesům jak kolem zubů, tak kolem
implantátů.
Tematicky na něj navázal MUDr. et
MUDr. Jiří Krug, Ph.D., který se věnoval
především implantologickým rekonstrukcím v estetické oblasti. Na vlastních kazuistikách a retrospektivním statistickém vyhodnocení kriticky popsal různé způsoby
rekonstrukce tvrdých i měkkých tkání. Výborně fotograficky i literárně dokumentovaná přednáška by jistě snesla nejpřísnější
kritéria i na mezinárodním fóru.
Odpolední program zahájil MUDr. Petr
Barták svou retrospekcí posledních deseti
let z hlediska protetiky. Na mnoha svých
kazuistikách dokladoval obrovský materiálový i znalostní vývoj, kterým tato část
zubního lékařství procházela a prochází.
Přes mimořádně skromný a sebekritický
přístup bylo zřejmé, že základním předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost
je důkladná znalost techniky i materiálů
a pečlivé provedení. Stejně jako dr. V. Filipi považuje zavedení CBCT za zásadní
milník pro implantologii i následné protetické ošetření.
K tématu protetiky a fenoménu, kterému zjednodušeně říkáme barva, předne sl jeden ze svých prvních příspěvků na
větším odborném fóru nadaný brněnský
zubní technik Tomáš Forejtek. Na mnoha skvěle dokumentovaných kazuistikách
zhodnotil vývoj a úskalí výběru barvy pro
frontální rekonstrukce. Všem prezentovaným pracím byla společná velice vysoká technická i estetická úroveň. Jako cestu z martyria výběru barvy do budoucna
prezentoval koncept eLab Saschy Heina,
který pomocí fotografie s polarizovaným
světlem a standardizované šedé destičky
umožňuje standardizovat barevné pro-

středí nejen v ústech, ale také v zubní laboratoři. První výsledky jsou velice slibné.
Další přednáškou navázal již ostřílený
přednášející Jakub Hošek, zubní technik
působící v Praze. Ve své prezentaci publikum provedl vývojem svým i své zubní
laboratoře, a to jak po stránce zpracovávaných materiálů (ústup od metalokeramiky k čistě keramickým materiálům), tak
po stránce organizace práce v laboratoři. Za nejdůležitější zlom v posledních letech však považuje koncept Digital Smile
Design, který v Praze před několika lety
osobně prezentoval Christian Coachman.
Závěrečného vystoupení se ujal MUDr.
Petr Klimeš z Hradce Králové s přednáškou zaměřenou na zkušenosti s ordinačním
CAD/CAM systémem. Ukázal nejen klady
tohoto systému, ale s lehkostí sobě vlastní
prezentoval i úskalí a nevýhody, o kterých
se přednášející nezmiňují příliš často.
Celkově lze shrnout, že se jednalo o výjimečný kongres, a to nejen svým konceptem a jubilejním ročníkem, ale především
nevídanou mírou osobní angažovanosti a otevřenosti ze strany přednášejících.
Nelze než před nimi smeknout a poděkovat jim za opravdu skvělý kongres. V příštím roce se kongres bude konat 2. 6. 2018
a vrací se ke svému původnímu schématu – tedy účast nejméně jednoho vynikajícího zahraničního přednášejícího. Pozvání tentokrát přijal dr. Arndt Happe, který
se zabývá frontální estetikou na implantátech, a to jak z chirurgického, tak z protetického hlediska. Příležitost k prezentaci svých výsledků dostane také některý
z českých odborníků zabývajících se podobnou tematikou.
Za Českou akademii dentální estetiky
MUDr. Jan Streblov
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dvě tradiční slovenské akce
opět s českými přednášejícími
Interdental 2017
Mezinárodní stomatologický kongres
ve dnech 11. – 13. 5. 2017 už po
pětadvacáté přivítal zubní lékaře ze
Slovenska i ze zahraničí.
Letošní Interdental byl o to slavnostnější, že ho otevřel prezident Slovenské
republiky Andrej Kiska. Ve svém projevu se nevyhnul kritice zdravotnictví
a jak uvedl, doufá, že současný slovenský ministr zdravotnictví Tomáš Drucker
udělá opatření, která by zlepšila celkovou situaci v této oblasti. Zdůraznil zejména požadavek, aby se jasně definilovala alespoň tři základní kritéria: na
co má pacient bezplatný nárok, na co si
má připlatit s přesně uvedenou sumou
a stanovení čekací doby na odborné vyšetření (v současnosti jsou na Sloven-

Zahájení letošního
25. ročníku kongresu
Interdental se zúčastnil
prezident Slovenské
republiky Andrej
Kiska (druhý zleva).
U mikrofonu je
prezident Slovenské
komory zubních
lékařů MUDr. Igor
Moravčík.

sku tyto čekací doby neúnosně dlouhé).
Prezident SR v závěru svého vystoupení
vyzval zubní lékaře, aby se zapojovali
do veřejné diskuse, neboť jen tak lze řešit problémy, které je trápí.
Kongres organizovala Regionální komora zubních lékařů Bratislava pod záštitou Slovenské komory zubních lékařů. V odborném programu se prezentovala řada zahraničních osobností
a vedle lektorů z Rakouska, Portugalska
a Brazílie se už tradičně představili také
přednášející z České republiky.

Topoľčanské
stomatologické dny
Odbornou stomatologickou akcí
ve dnech 8. – 10. 6. 2017 žily celé
sedmadvacetisícové Topoľčany. Není
divu, vždyť kongres, který má 47letou
historii, tu už má svoji tradici.

Organizátoři Topoľčanských
stomatologických dní MUDr. Anton
Zadňančin (vlevo) a MUDr. Július
Ladický (vpravo) s členkou Rady SKZL
prof. MUDr. Nedou Markovskou, CSc.

Na jeho přípravě se podílela Slovenská komora zubních lékařů, Regionální
komora zubních lékařů Nitra, Okresní
komora zubních lékařů Topoľčany, Slovenská stomatologická společnost a Odborná sekce sester pracujících v zubním
lékařství. Kongres vždy přicházejí pozdravit také představitelé města.

Celková příprava kongresu leží už řadu let na bedrech organizátorů a nadšenců pro tuto akci – na MUDr. Júliu
Ladickém, který je zároveň prezidentem RKZL Nitra, a MUDr. Antonu Zadňančinovi. Jejich zásluhou, na rozdíl od
jiných akcí, má kongres příchuť rodinné
atmosféry. Kdo se ho jednou zúčastnil,
určitě se sem znovu vrátí.
Odborná část akce byla rozdělená na
sekci pro zubní lékaře a na sekci pro sestry. Celkem zaznělo 33 přednášek, z toho 12 od českých autorů, jejichž vystoupení se setkala s velkým ohlasem. Například jmenujme přednášky MUDr. Daniela Otta (1. LF UK a VFN Praha), psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, CSc.
(1. LF UK Praha), MUDr. Jana Charváta
(Liberec), MUDr. Jana Švába (Třebenice)
či MUDr. Adela El Lababidiho, Ph.D.
(Praha). V sekci sester měla úspěch přednáška o slizničních nemocech v podání
MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA
(1. LF UK a VFN Praha).
Kongresu Topoľčanské stomatologické dny 2017 se zúčastnilo 307 zubních
lékařů a 260 zubních sester.
Mgr. Marta Holečková
Bratislava

Parodontologické dny v Srní
Ve dnech 19. – 20. 5. 2017 se
v hotelu Srní uskutečnilo již tradiční
odborné setkání zubních lékařů
a parodontologů, pořádané Českou
parodontologickou společností.
Odborný program první den zahájil
prof. Goldstein (Izrael) s tématem Peri-
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implantitida, řešení komplikací a neúspěchů implantátů v estetické oblasti.
Tato přednáška nabídla opravdu téměř
vše, co lze v moderních parodontologických a implantologických postupech
vidět. Při řešení komplikací spojených
s diagnózou periimplantitidy autor na
jednotlivých kazuistikách detailně po-

psal možnou léčbu, která se příliš neliší od principů krytí gingiválních recesů
nebo při terapii parodontitidy. Sube piteliální štěpy a jejich fixace u defektů
spojených s periimplantitidou – to bylo jedno z hlavních témat této zajímavé přednášky. Ve druhé části se přednášející zabýval řešením komplikací a ne-

úspěchů implantátu v estetické oblasti.
Závěr vyzněl: počet indikací implantátů neustále stoupá, avšak s tím bohužel
stoupá i počet periimplantitid, které by
měli řešit nejenom implantologové, ale
často parodontologové, neboť principy
terapie komplikací u implantátů a parodontitid jsou obdobné.
Odpolední odborný program Stomatologické kliniky LF UK a FN Hradec
Králové zahájila dr. V. Radochová s tématem Současný pohled na tzv. syndrom bílé plochy, v němž zazněla zajímavá fakta, např. že intenzivní výplachy některými ústními vodami mohou
za určitých okolností imitovat leukoplakie. Další přednáškou Imunopatologické stavy s projevy na ústní sliznici pokračoval doc. R. Slezák a ukázal pestrou
škálu slizničních onemocnění doprovázenou imunologickou problematikou.
Sdělení, v němž byly zdůrazněny příčiny, postupy a potřeba včasné diagnózy a terapie, posluchače zaujalo. Dr. M.
Šembera pokračoval tématem Atypická
eroze rtu. Blok přednášek královéhradecké kliniky zakončil doc. I. Dřízhal

sdělením Lze změnit přístup k parodontologické léčbě?, ve kterém zajímavou
formou prezentoval problém parodontolog versus dentální hygienistka. Cílem
bylo upozornit, že řada léčebných postupů může být provedena hygienistkou.
Druhý den zahájila dr. H. Poskerová (Brno) přednáškou Diabetes a dutina ústní. Uvedla například, že neléčená
parodontitida je oficiálně vnímána diabetology jako jeden z etiologických faktorů diabetu, větší riziko DM II. typu atd.
Pokračoval dr. J. Klimeš na téma Manipulace a humornou formou demonstroval některé druhy a příklady manipulace včetně řady manipulačních technik.
V závěru vystoupil dr. P. Augustín (Brno) se sdělením Projevy virových onemocnění v dutině ústní. Poukázal na riziko nežádoucích účinků antivirotické

léčby, kterou by měl vést výhradně zkušený specialista parodontolog ve spolupráci s internistou, dermatologem atd.
Odborné setkání zakončila diabetoložka doc. A. Šmahelová (Hradec Králové)
tématem Diabetes z pohledu diabetologa a představila nové léky na poli diabetologie – gliptiny a gliflozin, které doplňují klasická p. o. antidiabetika nebo
insulin u diabetiků II. typu, jichž přibývá. Dědí se hlavně obezita, životní styl,
autorka kladla velký důraz na pohyb jako prevenci diabetu. Zdůraznila zájem
diabetologické společnosti zavést parodontologické vyšetření diabetika mezi
včasná doporučená vyšetření.
Parodontologické dny v Srní potvrdily
vysokou odbornou a společenskou úroveň těchto setkání a tradičně velký zájem nejenom parodontologů, ale i praktických zubních lékařů. Příští akce se
bude konat 13. – 14. 10. 2017 v Ostravě, kde hlavním přednášejícím bude
dr. W. Westermann (Německo). Více na
www.perio.cz.
Za výbor ČPS
MUDr. Michal Kania

Ze sympozia Implantologického klubu ČR
Sedmdesáté deváté setkání příznivců
dentální implantologie se uskutečnilo
10. 6. 2017 v Benicích u Prahy.
Dopolední program obstaral sympatický švédský host Ulf Nannmark,
D.D.S., Ph.D., implantolog a maxilofaciální chirurg z univerzity v Göteborgu,
ale zejména žák prof. P. – I. Brånemarka.
Na červnovém sympoziu IK ČR
přednášel Ulf Nannmark, D.D.S., Ph.D.

Jeho přednáška nesla název Augmentace tvrdých tkání – od vědeckých základů ke klinickým kazuistikám. Podrobně
se zabýval historií a systematikou dentálních implantátů, biomateriály, metodou PRF (Platelet-Rich Fibrin) a různými druhy augmentací. Mimo jiné zaujal nenápadnou, leč prakticky velmi významnou poznámkou: „nejlepší bariérovou membránou je periost“.
Odpolední program zahájilo již deváté pokračování seriálu prof. A. Šimůnka
(Hradec Králové) nazvaného O čem se
píše, tentokrát věnovaného vzdělávání
v implantologii. Na „horkých křeslech“
diskutovali dr. J. Novák (Mladá Boleslav), dr. P. Novák (Praha) a dr. P. Klimeš (Hradec Králové), přidalo se mnoho dalších posluchačů z pléna. Zdaleka nedošli k jednotnému závěru. Shodli
se, že vzdělání mnohých implantologů
je nedostatečné. Jednoty nebylo zdaleka dosaženo v tom, jak situaci řešit. Zatímco někteří doporučovali nabídnout
všem implantologům systematické implantologické vzdělávání třeba i ukončené zkouškou, větší část lékařů nevěří v přínos těchto poněkud direktivních
metod a vychází z toho, že každý se má
vzdělávat sám a dobrovolně. Vzdělávací programy by měly garantovat univerzity, nikoli Česká stomatologická komora nebo jiné organizace.

Dr. L. Vavřičková, Ph.D., (Hradec Králové) pokračovala obtížným a pro praxi
významným tématem Okluze v implantologii. Demonstrovala různé artikulační teorie, které aplikovala na suprakonstrukce nesené implantáty. Z diskuze
vyplynulo, že obecné povědomí o této
problematice není dostatečné a rezervy
v teoretických znalostech jsou zejména
mezi zubními techniky.
Závěrečné sdělení přednesl dr. I. Třešňák (Sand in Taufers, Itálie). Pod záhadným názvem Geberitis se skryla slovní
hříčka označující selhání metody GBR,
tedy Guided Bone Regeneration. Autor se zabýval augmentačními postupy
a příčinami, diagnostikou a léčbou jejich neúspěchů.
Sympozium se konalo v příjemném
prostředí, za bohaté a aktivní účasti implantologů i hojného zastoupení vystavujících firem. Příští setkání bude v září
tohoto roku, podrobnosti budou zveřejněny na www.ikcr.cz.
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové
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Mezinárodní společnost podnikající
v oblasti stomatologie

s.r.o.

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

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.

JIŽ 27 LET

hledá možnosti odkoupení
stomatologických praxí
na území celé Čr.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

zaměstná zubního lékaře.

VZDĚLÁVÁNÍ
S TRADICÍ

Akreditovaný kvalifikační kurz

Hledáme zavedené a dobře fungující
stomatologické ordinace, ideální velikost
3–6 křesel, vč. lékařského a pomocného
personálu, vybavení, registru pacientů atd.
Nabízíme solidní jednání na profesionální
úrovni a tržní ohodnocení vaší praxe.

Sídlíme ve Vysočanské nemocnici v Praze 9,
tel.: 603 266 616 nebo 774 163 157, e-mail: info@stomat.cz

e-mail:
daniel.novacek@prisma-holding.ch

www.stomat.cz

tel.: 602 202 938

ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

Cena kurzu: 13 900 Kč
Termín: 12. 9. 2017 – 25. 4. 2018
Po absolvování osvědčení vydané
se souhlasem MZ ČR.
Pořádá NZZ Ing. Mário Urban – PROSPORT,
Hrušovská 11, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 612 214

www.skola-prosport.cz

TRH ORDINACÍ

R

Commercial Solutions s.r.o.
Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:
jako JEDINÍ V ČR OCEŇUJEME
LÉKAŘSKÉ PRAXE v souladu
s Mezinárodními oceňovacími standardy
a exkluzivně nabízíme převzetí / prodej
praxe systémem job-sharing
zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové
optimalizace na základě našeho ocenění
KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
zajištění kompletních právnách služeb při
převzetí/prodeji praxe

@
SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

Parodontologické dny v Ostravě
pořádá Česká parodontologická společnost

13.–14. 10. 2017, Ostrava, Hotel Park Inn

Odborný program pátek (od 9.00 hod.)
•
•
•
•

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

Dr. W. Westermann:
Neúspěchy v parodontologii, příčiny, možnosti řešení
Dr. J. Streblov:
Kompromisní implantáty, kompromisní zuby, komplikace
Dr. J. Černušák:
Etika a etiketa
Doc. P. Poleník:
Léčba chronické hyperplastické kandidózy Er, Cr: YSGG laserem
Doc. J. Ramba:
Náhlé zdravotní zvraty v životě českých králů

Odborný program sobota (od 9.00 hod.)

322
Kč/ks

Asklepion – Trade s.r.o., Londýnská 39, 120 00 Praha 2
+420 724 873 750, info@dentis-implant.com
www.facebook.com/dentis.implantaty
www.dentis–implant.com
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Dr. M. Matuševská:
Spolupráca parodontológa s ostatnými špecializovanými odbormi
Dr. P. Barták:
Rozsáhlé protetické rekonstrukce a jejich vztah k parodontu
Dr. P. Abelovský:
Vedení praxe
Dr. Lejdarová:
Základní krvácivé choroby + příprava
ke stomatochirurgickému výkonu

Přihlášky on-line: www.perio.cz, nejpozději do 5. 9. 2017
Cena: 3400 Kč člen ČPS, 4900 Kč nečlen, 2500 Kč doprovod

reklamní prezentace

Na EET už nejsem sám…
Rozhovor o tématu EET byl oříškem, který bylo potřeba rozlousknout. Oříškem
proto, že otázka elektronické evidence tržeb v ambulancích zubních lékařů, ale
i ostatních ambulantních lékařů, je skutečně citlivá. Citlivá proto, že tato povinnost
dopadá vší vahou na ordinace, kde hotovostní platba často představuje skutečně
minoritní příjem, lékaři nikterak nezápolí s problematikou nekalé konkurence,
která kvůli daňovým únikům ničí podnikatelské prostředí, a už vůbec nelze hovořit
o tom, že by ambulance stomatologů podváděly stát na daních. Přesto zákon
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je zde a některé stomatologické ambulance již
musely zahájit elektronické evidování tržeb. Zeptali jsme se proto na zkušenosti
jednatele společnosti ODÚS – MEDICA, spol. s r. o., Ing. Michaela Sedláčka
na první zkušenosti.

Pane inženýre Sedláčku, představte
nám, prosím, v krátkosti vaši
stomatologickou společnost
ODÚS – MEDICA, spol. s r. o.
V současné době provozuje naše společnost ODÚS – MEDICA, spol. s r. o.,
9 ordinací a vlastní laboratoř. Tato společnost začala podnikat v roce 1996,
kdy koupila v privatizaci objekt s laboratoří. Postupně začaly přibývat i ordinace. V současné době u nás pracuje 14 lékařů ve dvousměnném provozu
a 3 dentální hygienistky. Poskytujeme
služby v základní stomatologii a v chirurgii. V laboratoři vyrábíme snímatelnou i fixní protetiku. Na vlastní fréze
obrábíme zirkon, chrom-kobalt, plast
i vosk. Ordinace jsou standardně vybaveny, navíc máme intraorální skener,
mikroskop a OPG.
Jako jedno z prvních stomatologických
zařízení jste se rozhodli realizovat
elektronickou evidenci tržeb. Většina
lékařů zatím se zavedením váhá. Jak se
situace měla u vás?
Nebylo to naše svobodné rozhodnutí,
povinnost začít evidovat jsme měli již
od 1. 3. 2017. Jediný rozdíl v zavedení EET je, že máme větší spotřebu papíru do tiskárny a ukládáme větší objem
příjmových dokladů. Doposud jsme používali klasické paragony a ty toho zaberou podstatně méně. Jinak nás to ve
vlastním procesu prodeje nijak nezabrzdilo. Ničím to nezatěžuje, program
sám kontroluje, zda byl daňový doklad
odeslán, a případně na neodeslání upozorní. Ideální je používat pro prodej přímo skladové hospodářství, které hlídá
rovnou množství zboží, a jednodušeji
se dělá inventura, popřípadě se jednodušeji hledají chyby ve vyskladnění.

Na trhu se nabízí řada nástrojů
pro evidenci EET – od mobilního
telefonu po velká řešení. Proč jste se
rozhodli právě pro speciální modul
v rámci vašeho stomatologického
programu DENTIST+?
Pro toho, kdo používá DENTIST+, je
to jednoznačná volba. Nemusíte přepínat mezi více programy a jestli nás nemine EET i pro tržby ze stomatologické
činnosti, tak je to jediné vhodné řešení. Navíc jeho implementace je jednoduchá a provoz recepce se nemusel učit
další program.
Dnes již máte za sebou několik
měsíců evidence. Jak byste hodnotili
provoz EET?
EET provozujeme pouze na recepci,
ordinace se to netýká. Ale jak jsem již
řekl, provoz to nijak nezatěžuje. Veškerý personál, který EET obsluhuje, se

s touto problematikou seznámil velmi
rychle a od začátku ji bez problémů
zvládá.
Měl byste pro ostatní
stomatologické ambulance nějaké
doporučení, jak v EET postupovat?
Nejdelší a nejsložitější proces v pořizování EET bylo vytvoření certifikátů.
To je jediné. Zbytek již zařídila firma
CompuGroup Medical Česká republika, s. r. o. My jsme nemuseli řešit nic.
Čím více dopředu se začnete připravovat na přechod k EET, tím to budete
mít snadnější. Přece jenom to není věc
úplně jednoduchá a je potřeba počítat
s tím, že v jednom okamžiku k tomu
budou muset přistoupit všichni zubní
lékaři – a pak se implementace může
zpomalit.
CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.

CGM eTRŽBY

Na EET
už nejsem sám
CGM se mi o všechno postará
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právní poradna

ekonomická poradna

Odpovídá
Mgr. Jiří Slavík

Jaké dopady má na poskytovatele
zdravotních služeb nový protikuřácký
zákon? Je pravda, že je možno ve
zdravotnickém zařízení zřídit kuřárnu
a povolit v ní kouření?
Tzv. protikuřácký zákon upravuje nejen kouření, ale reguluje užívání a omezuje dostupnost i jiných návykových látek, než je tabák, např. alkoholu. Zákon zakazuje kouření, prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření
a elektronických cigaret a prodej či podávání alkoholických nápojů ve zdravotnickém zařízení nebo v prostorech
souvisejících s jeho provozem. Ve zdravotnickém zařízení je zakázáno používat i elektronické cigarety. Do zdravotnického zařízení je zakázán vstup osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou
osobu, majetek nebo veřejný pořádek;
tento zákaz vstupu však neplatí, pokud
jde o pacienta, který vstupuje do zdravotnického zařízení nebo v něm pobývá v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb své osobě. Uvedené zákazy se jinak vztahují jak na poskytovatele
zdravotních služeb, tak na jeho zaměstnance, pacienty či kterékoliv jiné osoby, které se ve zdravotnickém zařízení
či prostorech souvisejících s jeho provozem vyskytnou.
Stavebně oddělený prostor vyhrazený
ke kouření lze zřídit a kouření v něm
povolit jen v uzavřeném psychiatrickém
oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí.
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen své zdravotnické zařízení u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou
značkou „Kouření zakázáno“. Grafická podoba značky je uvedena v příloze k zákonu. Značka musí mít velikost
nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový

Odpovídá
Ing. Alena Řeháková

tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým
pozadím, černým okrajem a s kruhem
s červeným okrajem, červeným šikmým
pruhem a s černou hořící cigaretou na
bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“. Kromě toho je třeba zdravotnické zařízení
u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že ve zdravotnickém zařízení je zakázáno používání
elektronických cigaret. Tento text musí
být pořízen v českém jazyce černými
tiskacími písmeny na bílém podkladě
o velikosti písmen nejméně 1 cm.
Zjistí-li poskytovatel zdravotních služeb porušení zákazu kouření nebo používání elektronických cigaret, je povinen osobu, která zákaz porušuje, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby zdravotnické zařízení opustila; dotčená osoba je povinna výzvě
vyhovět. Pokud tak neučiní, je na místě přivolat policii. Totéž platí tehdy, pokud poskytovatel zjistí porušení zákazu
vstupu do zdravotnického zařízení osobám pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

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

Zaměstnanec má dva pracovní
poměry. V prvním (jiný
zaměstnavetel) má příjem vyšší,
než je minimální vyměřovací
základ na zdravotní pojištění
(11 000 Kč). U mne je příjem
nižší, a proto odvádím pojistné
ze skutečně dosaženého příjmu.
Od zaměstnance mám potvrzení,
že u prvního zaměstnavatele odvádí
pojistné alespoň z minimálního
vyměřovacího základu.
Má zaměstnanec povinnost oznámit
mi ukončení prvního pracovního
poměru?
V zákonech zdravotního pojištění
není stanovena povinnost zaměstnance sdělit zaměstnavateli skutečnost, že
jiný zaměstnavatel za něj již neodvádí
pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům je
doporučováno, aby si nechali od zaměstnance vystavit čestné prohlášení,
že do 8 dnů od skončení pracovního
poměru oznámí, že za něj není hrazeno zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pokud
v tomto případě nezačnete u zaměstnance provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu, zdravotní
pojišťovna při kontrole doměří dlužné
pojistné včetně penále.

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

Jak se přihlásit do ČSK
Připomínáme, že každý lékař, který vykonává na území ČR povolání zubního lékaře, musí být členem České
stomatologické komory (poznámka: s výjimkou hostujících osob). Podrobný návod, jak se přihlásit do ČSK, najdete na
www. dent.cz v odkazu Pro členy.
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Maxi DENTAL, s. r. o., Břeclav

PřijMEME zuBNího LékAřE
Nástup IX/2017 nebo dle dohody,
možný pozdější podíl nebo převzetí praxe.
Životopis zašlete na: krupovaa@centrum.cz
tel.: +420 608 136 410

fotoúsměv

www.maxidental.cz
Maxi DENTAL, s. r. o.

soukromá zubní ordinace se sídlem v Břeclavi

PřEvEzME zuBNí orDiNAci

v Břeclavi, Valticích, Mikulově, Znojmě, Pohořelicích,
Hustopečích nebo Hodoníně a jejich okolí.
Kontaktujte nás, prosím:
e-mail: krupovaa@centrum.cz
tel.: +420 608 136 410

Léto je v plném proudu a nějaké to
osvěžení každému přijde vhod. Inspirativní tip nejen pro dentální týmy posílá
MUDr. Dalibor Badal z Brna:
„Když během léta navštívíte rybník
Osika v České Kanadě, tak určitě nepře-

hlédnete občerstvení s neobvyklým názvem U zubaře. Je pravda, že se tam
čekalo jako u zubaře…“
Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

připravujeme

Pacienti s kardiovaskulárním
onemocněním
Kardiovaskulární onemocně ní je
u dnešní populace velmi časté. V přehledovém sdělení, které pro LKS zpracoval autorský kolektiv Miroslava Chalupová, Hana Hecová, Jan Filipovský
z LF UK Plzeň, je uvedena základní
charakteristika jednotlivých typů kardiovaskulárních onemocnění a doporučený přístup zubního lékaře k pacientům uvedených skupin.

zastoupení pro ČR a SR
k trend s.r.o.
www.ktrend.cz, info@ktrend.cz
mobil: +420 773 678 878

Zubní laboratoř DENTIKA
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
Žitomírská 26, Praha
keramiku
tel.: 777 84 85 84
dentika@dentika.cz
www.dentika.cz
Doprava po celé České republice
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fotoalbum

Indent – Mezinárodní
dentální konference
Mezinárodní dentální konference s výstavou InDent 2017
se opět konaly na Výstavišti v Brně – od 25. do 27. května.
Česká stomatologická komora obdobně jako v předchozích
letech převzala záštitu nad odborným programem. Ten byl
rozdělen do čtyř sekcí s třemi desítkami přednášejících.
Bližší informace získáte na adrese www.indent.cz.

Čtvrtek patřil nové generaci kompozitních
materiálů. Celodenní blok přednášek připravil
Daniele Rondoni (Itálie).

V sekci „Polytematická stomatologie – zubní lékař“ vystoupil na téma využití laserů ve stomatologii doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., (vlevo).
V sekci „Protetika – zubní lékař a zubní technik“ rekapituloval své zkušenosti o významu dentálního týmu a vzájemné spolupráce zubní technik
Jiří Sedláček (uprostřed). Součástí akce byla také výstava dentálních firem. Manažerku inzerce ČSK Ing. Renátu Ildžovou jsme zastihli u stánku
společnosti CAMOSCI (vpravo).

V sekci pro dentální hygienistky
hovořila o úskalích péče
o dětského pacienta Mgr. Petra
Křížová (vlevo). Moderátorkou
sekce byla doc. MUDr. Eva
Gojišová (vlevo). Doc. MUDr.
Hana Hubálková, Ph.D.,
(vpravo) v rámci této sekce
vystoupila s tématem hygieny
u hybridních zubních náhrad.

Akce jako PDD, InDent a další se dnes typicky stávají místem pro setkání generací zubních lékařů a často teprve studentů tohoto oboru. Na fotografii
vlevo je prezidentka Sdružení studentů stomatologie ČR Leona Reinholdová se svou sestrou Nicolou v rozhovoru s doc. MUDr. Ivo Dřízhalem, CSc.,
z královéhradecké kliniky. Vpravo je pohled do jednoho ze tří přednáškových sálů. Účast na přednáškách bývá vždy nejlepším důkazem úspěšnosti
vzdělávací akce.
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Připravil Ladislav Šolc

Adhese Universal
®

Univerzální adhezivum

DESENSITIZING

EFFECT

Přímé náhrady – výplně
Nepřímé náhrady
Technika totálního leptání
Selektivní leptání
Samoleptací
Bondování za vlhka &
za sucha

* Údaje k dispozici na vyžádání

Vše

v jednom stisknutí
• Až 190 aplikací na jednotlivý zub v balení 2 ml VivaPen®*
• Pro přímé a nepřímé aplikace a všechny leptací techniky
• Vysoká pevnost vazby na vlhký i suchý dentin

www.ivoclarvivadent.at
Ivoclar Vivadent GmbH

Tech Gate Vienna | Donau-City-Strasse 1 | 1220 Wien | Austria | Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

JSME DENT1S!

VYSOKÁ KVALITA! NÍZKÁ CENA!
NESS
BuSi S
ClaS E
iC
SERv MY
O
ECON S
CLAS
ES
PRIC

aBuTMENT
JIŽ OD 1 115 Kč
Vč. DPh

iMplaNTáT
JIŽ OD 1 900 Kč
Vč. DPh*

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

JSME pRužNěJší - fLExIBILITA DÍKY ZÁZEMÍ
DISTRIBUčNÍhO SKLADU

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

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

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

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

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

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

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

