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z představenstva ČSK

TO NeJZAJÍMAVĚJŠÍ Z JeDNÁNÍ PŘeDSTAVeNSTVA ČSK
13. –14. 10. 2017

DOBRý NÁPAD: OZNAČOVÁNÍ 
ZUBNÍCH NÁHRAD
Dopis MUDr. Tomáše Lenfelda:

Chtěl bych poprosit o pomoc ohledně celkových a částečných 
zubních náhrad. Jsem předseda RK OSK Prostějov a opakovaně 
řešíme stížnosti pacientů na celkové (nebo parciální) zubní ná-
hrady. Velmi často se jedná o chronické stěžovatele, kteří si již 
několikrát v krátkém čase nechali zhotovit několik náhrad. Po-
kud je posíláme na znalecké posudky, nemáme možnost ověřit, 
že pacienti ukázali opravdu náhradu, která je předmětem stíž-
nosti. Proto jsem chtěl poprosit, zda se můžete obrátit na Komo-
ru zubních techniků, aby se do náhrad vlisoval jednoduchý čí-
selný kód (který si každý lékař domluví individuálně s laboratoří) 
a ten byl uveden na laboratorním štítku. Je to velmi jednoduché 
a účelné opatření, chránící jak lékaře, tak zubní techniky. Dle 
mínění techniků by to neměl být problém. Potřebovali bychom 
to zařídit centrálně, protože řešíme stížnosti i z jiných částí re-
publiky, a tak to není možné řešit jen oblastně. 

Odpověď prezidenta ČSK doc. Romana Šmuclera: 
Vážený pane kolego, váš nápad je vynikající a zkusíme ho 

prosadit. Jinak ČSK, KZT ČR, zdravotní pojišťovny a MZ ČR se 
domluvily, že pokud to schválí Parlament ČR, bylo by možné mít 
i celkovou zubní náhradu jako doplatkovou, tj. základní prove-
dení zdarma a pak možnost vylepšení za doplatek.

NÁŠ FACeBOOK  
SI VeDe SKVĚLe!

Je to měsíční miminko, ale již jedno z nejsledovanějších. 
Okamžité informace umožňují všem, kteří naši sociální 
síť navštěvují, být stále ve středu komorového dění. 
Na ukazateli sledovanosti je vidět, že taková komunikace 
dosud mnohým zubním lékařům chyběla. 

Možnost sledovat, co se v Komoře děje, mají všichni členové 
ČSK. Facebook je možné navštívit z našich webových stránek 
kliknutím na ikonu umístěnou na dolní liště. Nemusíte mít 
vlastní profil na facebooku, všechny zveřejněné události 
můžete sledovat i jako nepřihlášený člen FB. 

Přidejte se k nám na sociální síti, očekáváme vaše 
příspěvky a komentáře. Již nyní si můžete řadu z nich 
a reakce prezidenta ČSK na facebooku přečíst.

Komentář však může přidat pouze ten, kdo má vlastní 
profil a je tedy příslušníkem facebookové rodiny. Ale i vy 
ostatní se můžete se svými podněty a připomínkami na ČSK 
obrátit, a to prostřednictvím e-mailu: slad kov ska@ dent.cz.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK



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).
Ve spolupráci s prezidentem ČSK 
doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, 
CSc., jsme zpracovali následující 
informace: 

První den jednání se uskutečnil na 
pražském Výstavišti v rámci akce Prago-
dent 2017, aby se členové Komory moh-
li setkat s představenstvem i s ohledem 
na vzdělávací akci (viz str. S138 – S139), 
která proběhla těsně před jednáním 
představenstva. 

Mezi zprávami za uplynulé období pa-
třila ke klíčovým informace o založení 
akreditační komise pro aprobační říze-
ní, které předsedá prof. MUDr. Z. Brou-
kal, CSc. Komoru v ní zastupují MUDr. 
P. Chrz a MUDr. R. Houba, Ph.D., a před-
stavenstvo jim vyslovilo důvěru. 

Dne 10. 10. proběhla protestní ak-
ce ve Žlebech, o které informujeme na 

protější str. 229. ČSK podporuje stávku 
praktických lékařů (18. 10.) 

S hlavním městem Prahou byla zapo-
čata jednání o možné spolupráci v ob-
lasti prevence zubního kazu u dětí. Fi-
nalizuje se podoba úhradové vyhlášky 
i s ohledem na některé legislativní změ-
ny a v říjnu započne jednání s VZP ČR 
o řešení zákazu nedózovaného amalgá-
mu pro dospělé od 1. 1. 2019. 

V sobotu už pokračovalo jednání 
představenstva ČSK jako obvykle v Apo-
lence. Klíčovým úkolem prvního zase-
dání nového představenstva bylo roz-
dělit si kompetence a stanovit si úko-
ly na čtyřleté funkční období. Oproti 
minulosti je za každou z oblastí v ČSK 
zodpovědný jeden člen představenstva, 
který má zpravidla jednoho a více dal-
ších spolupracovníků na celou oblast 
nebo jednotlivé dílčí úkoly, kterých je 
celkově zhruba devadesát.

Pokračovala příprava 68. jednání sně-
mu ČSK (11. – 12. 11. v Plzni). Kromě 
debaty nad programem bylo důležité 
projednání několika projektů, které bu-
dou předloženy sněmu k diskuzi a je-
jichž finální projednání se plánuje až na 
další sněm, aby byl pro diskuzi dosta-

tek času. Jedná se zejména o vyřešení 
usnášeníschopnosti oblastních stoma-
tologických komor, stanovení příspěvků 
na rok 2019 a účast ve výběrových ří-
zeních pro získání smlouvy od zdravot-
ních pojišťoven. 

Hospodář ČSK MUDr. M. Řezáč se-
známil s rozpočtem na r. 2018, který je 
koncipován jako vyrovnaný. Vzhledem 
ke klesajícím příspěvkům a stoupající 
inflaci se vyrovnaného rozpočtu podaři-
lo dosáhnout jen řadou úsporných opat-
ření, zejména novými smlouvami s do-
davateli. Rozpočet byl představenstvem 
schválen a bude předložen sněmu.

Jednání bylo ukončeno kontrolou 
úkolů. Mimo jiné se rozhodlo o přípra-
vě návrhu jiného využívání prostřed-
ků z účtu klinik, které jsou nedočerpá-
ny, a bude sněmu předložen návrh na 
jejich využití ve smyslu podpory vyni-
kajících studentů a pedagogů. MUDr. 
L. Zdařil připravil plán webinářů a dis-
kutovány byly možné změny v jejich 
obsahu i v jejich umístění na webu Ko-
mory. Představenstvo schválilo využití 
peněz z účtu klinik za r. 2017 a rozhod-
lo o účasti členů představenstva ČSK na 
sněmech OSK. 
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JAK JSMe BRÁNILI PRIMÁRNÍ PÉČI 
A NeJeNOM Ve ŽLeBeCH

z revizní komise ČSK

diář
Místem symbolického rozloučení s primární péčí se stala obec Žleby, 
kde dnes už neordinuje žádný ambulantní lékař. 

INFORMACe Z JeDNÁNÍ
RK ČSK 13. 10. 2017

Revizní komise ČSK se sešla 
k pravidelnému jednání v Apolence 
a věnovala se běžné agendě. 

Zabývali jsme se kontrolou zasílání 
ekonomické dokumentace z OSK, evi-
dencí zaslaných zápisů z jednání před-
stavenstev a RK OSK, stížnostmi a kon-
trolou plnění rozpočtu centra ČSK za 
měsíce 1 – 8/2017. Byla také provede-
na fyzická kontrola pokladny v účtárně 
ČSK. Rovněž jsme připravovali zprávu 
o činnosti revizní komise za uplynulé 
období pro listopadové jednání sněmu 
ČSK. Konstatovali jsme, že po volbách 
v oblastech došlo k výrazné obměně ve 
složení volených orgánů.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

V hlubokém zármutku a za vytrvalého deště jsme 10. 10. 2017 v obci Žleby 
symbolicky pohřbili primární zdravotní péči, která zemřela po dlouhé a těžké 
nemoci, zaviněné přesunem finančních prostředků do velkých měst a zejména 
do nemocničních zařízení. Státní správa, která o ni měla pečovat, ji opustila 
a ponechala jejímu osudu.

Proč Žleby? V této obci ukončil svou 
činnost poslední ambulantní lékař, který 
ve Žlebech ještě zbyl. Obyvatelům ob-
ce nezbývá než za zdravotní péčí ces-
tovat do okolních větších měst – nej-
bližší dostupný lékař je nyní v Ronově 
nad Doubravou nebo v deset kilometrů 
vzdálené Čáslavi. Proto se Koalice sou-
kromých lékařů (KSL) rozhodla uspo-
řádat symbolický pohřeb ambulantní 
venkovské péče právě ve Žlebech. Cí-
lem akce bylo upozornit na stále větší 
objem finančních prostředků poskyto-
vaných lůžkovým zařízením a již neú-
nosnou administrativní zátěž, ke které 
státní správa připravuje přidat ještě další 
v podobě EET a e-receptu.

Důstojný smuteční průvod s rakví, 
kterou nesli zástupci KSL, prošel za hu-
debního doprovodu k místní radnici, 
před kterou se pak konalo setkání se 
zástupci médií. Mezi smutečními hos-
ty byla i řada místních, kteří přišli akci 
podpořit – a nebylo jich málo. Dr. Pe-
tr Šonka, předseda Sdružení praktic-
kých lékařů, se jako mluvčí KSL ujal 
úvodního slova a po něm se u mikro-
fonu postupně vystřídali další zástupci 

KSL. Naši Komoru zastupoval u rakve 
i mikrofonu předseda OSK Poděbrady 
MUDr. Richard Klail, a to s důstojností 
a noblesou jemu vlastní. Za jeho skvě-
lou reprezentaci Komory mu patří naše 
poděkování.

K zástupcům ČSK, kteří se účastni-
li pohřbu přímo na místě, se připojili 
i další zubní lékaři a na znamení pod-
pory ordinovali v úterý 10. 10. se smu-
teční páskou nebo černou mašličkou. 
Řada z nich nám poslala fotografii, kte-
rou jsme s jejich svolením zveřejnili ve 
fotogalerii na facebooku ČSK.

Akce splnila to, co měla. Vyvolala 
pozornost a začala celou řadu jedná-
ní s příslušnými orgány, která snad po-
vedou k vyřešení financování primární 
péče a omezení administrativy. Bez po-
dobných akcí to, bohužel, asi nejde.

Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

●● Školení předsedů RK, ČR a SČR OSK 
(24. – 25. 11., Praha) 
●● Podzimní stomatologické fórum  

(1. 12., Brno), vzdělávací akce ČSK 
pro všechny členy dentálních týmů. 
On- line přihlášky na www.dent.cz. 
●● On-line odborná diskuse, webinář 

(7. 12.). Informace o přesném termínu, 
o lektorovi, tématu přednášky a jak se 
do diskuse zapojit budou rozeslány 
e-mailem a zveřejněny v odkazu 
Aktuality na www.dent.cz 
●● Zasedání vědecké rady ČSK  

(8. 12., Praha) 
●● Zasedání revizní komise ČSK  

(8. 12., Praha) 
●● Společné jednání představenstva, 

RK a ČR ČSK (8. 12., Praha) 
●● Zasedání představenstva ČSK  

(9. 12., Praha) 

O listopadových událostech 
a o 66. jednání sněmu ČSK v Plzni 
budeme informovat v následujícím 
LKS č. 12/2017.

4. DÍL SeRIÁLU K eeT A K eLeKTRONICKýM ReCePTůM
Tento díl přináší důležité informace o tom, co je nového v případu e-recept, a varování před nebezpečnou praxí  
v souvislosti s agendou e-receptu. Seriál najdete na str. S149.
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POUTNÍ MŠe ZDRAVOTNÍKů Ke SV. LUKÁŠOVI

Ne každý ví, že patronem lékařů je evangelista sv. Lukáš. A mnozí budou možná překvapeni, že vzácná 
relikvie, lebka tohoto světce, byla již za Karla IV. převezena z italské Padovy do Čech. A tak můžeme být 
hrdi na to, že spolu s lebkami sv. Václava a sv. Vojtěcha máme v Praze tento vzácný církevní poklad. 

Tradiční pouť k sv. Lukáši začala v podvečer 18. října mší, 
kterou sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a spolu 
s lékaři se jí v chrámu sv. Víta zúčastnili i stomatologové. 

Velkorysým gestem římskokatolické církve letos bylo, že se 
Arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí po mši tento-
krát otevřel ne jenom pro VIP setkání, ale pro všechny účastní-
ky obřadu. Mohli jsme si tak vyslechnout přednášku prof. Dr. 
mult. Maxe Kašparů, Ph.D., Dr.h.c., řeckokatolického kněze 
a psychiatra, a užívat si vzácné reprezentační prostory toho-
to výjimečného místa jako poděkování všem zdravotníkům za 
jejich péči o pacienty. Oslava svátku lékařů byla tak nejenom 
důstojná, ale i veskrze lidská a všem srdečně otevřená.

Redakce

Vy, kteří se zajímáte o malířství, víte, že sv. Lukáš byl i patronem této 
umělecké disciplíny. S obrazem světce, stejně jako s nádhernými gobelíny 

či posvátným křeslem v audienčním sále, do něhož smí usednout jen papež 
a pražský arcibiskup, se můžete setkat při prohlídce prostor arcibiskupství. 

Kulturně-historickým, architektonickým vrcholem je návštěva nádherné 
renesanční kaple sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého i její sakristie. 

Budete-li mít příležitost, určitě si tento duši oblažující zážitek nenechte ujít!

V kázání Mons. Jana Baxanta 
zaznělo i poděkování všem, 
kteří se ve zdravotnictví starají 
o nemocné. Litoměřický biskup 
vyzdvihl také důležitost týmové 
spolupráce v péči o pacienta.

Kolegy stomatology, kteří zaujali místa hned v první řadě, nemusíme představovat. 
K zaplněnému sálu promlouvá biskupský vikář pro diakonii Stanislav Góra, který 
uvedl některé zajímavé knižní novinky a provedl přítomné celým večerem.

S prezidentem Komory doc. Romanem Šmuclerem 
se při setkání na Pražském arcibiskupství zdraví 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Před oltářem byla v katedrále 
vystavena vzácná relikvie 

s lebkou sv. Lukáše.
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reportáž

KOMORA OCeNILA VýZNAČNÉ OSOBNOSTI

V čele Velké auly Karolina zasedli členové představenstva ČSK pracující v tomto orgánu ve funkčním období 2013 – 2017, nastupující nový 
prezident Komory a zástupci českých stomatologických klinik.

Na půdě Alma mater přivítal zubní 
lékaře a jejich hosty prorektor Univerzity 
Karlovy Praha prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
Ph.D. (vpravo). Slavnostní proslov rovněž 
pronesl děkan 1. LF UK Praha prof. 
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (vlevo).

prof. MUDr. ALeNA DAPeCI, DrSc.
Svůj profesní život spojila s Masarykovou univerzitou v Br-

ně, kde se věnovala výuce studentů stomatologie. Je uznáva-
nou odbornicí v oblasti ortopedické stomatologie a orálního 
zdraví populace vyššího věku.

prof. MUDr. JANA DUŠKOVÁ, DrSc., MBA
Je celoživotně spjata se stomatologií na pražské Lékařské 

fakultě UK. V letech 2001 – 2014 byla přednostkou Výzkum-
ného ústavu stomatologického. Zastává funkci proděkanky 
1. LF UK v Praze a pracuje jako členka vědecké rady této fa-
kulty. Vydala řadu prací na téma onemocnění parodontu. Je 
dlouholetou členkou vědecké rady ČSK, nyní vykonává funkci 
její předsedkyně.

MUDr. LUBOMÍR FReyBURG, CSc.
Patří k dlouholetým představitelům brněnské klinické sto-

matologie. Již 24 let působí na Stomatologické klinice LF MU 
a FN u sv. Anny jako zástupce přednosty pro léčebně preven-
tivní péči. Svůj profesní život zasvětil maxilofaciální a orální 
chirurgii, pregraduální výuce studentů stomatologie i vědec-
ko-výzkumné činnosti.

doc. MUDr. ZDeNKA HALAČKOVÁ, CSc.
Působila na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny 

v Brně, kde se podílela na výuce studentů. Věnovala se kon-
zervační stomatologii, zajímala se zejména o termokonden-
zační techniky v endodoncii a o ošetření hendikepovaných 
pacientů. 

ČeSTNý TITUL OSOBNOST ČeSKÉ STOMATOLOGIe

Slavnostní zasedání sněmu ČSK, které se konalo v pražském Karolinu v pátek 
22. září 2017, bylo nejenom symbolickým přelomem mezi uplynulým a novým 
funkčním obdobím ČSK, ale zároveň i příležitostí k ocenění význačných kolegů 
a spolupracovníků ČSK.

Na základě návrhů oblastních stomatologických komor či jednotlivých členů ČSK 
vstoupilo do pomyslné síně slávy ke stávajícím devětašedesáti dalších šestnáct zub-
ních lékařů – nositelů čestného titulu Osobnost české stomatologie. Poděkování zá-
roveň převzali i další osobnosti za svůj osobní přínos a spolupráci s ČSK. 

Slavnostní zasedání sněmu ČSK je pro všechny přítomné už od jeho vzniku v roce 
1997 jedinečným zážitkem. Chvíle, v níž se člověk neubrání dojetí a pocitu hrdosti, 
že se stal součástí společenství, které píše nové kapitoly dějin české stomatologie. 

Hlavní momenty slavnostního zasedání sněmu ČSK dokumentují naše fotografie 
na stranách 232 – 237. Zároveň blíže představujeme všechny oceněné osobnosti. 

Redakce
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Čestný titul Osobnost české stomatologie v Karolinu v září převzali (zleva): prof. MUDr. Alena Dapeci, DrSc., prof. MUDr. Jana Dušková, 
DrSc., MBA, MUDr. Lubomír Freyburg, CSc., MUDr. Miroslav Kuča, MUDr. Miloslava Metelová, doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.,  
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., doc. MUDr. Jiří Ramba, CSc., MUDr. Miroslav Zuch, MUDr. Ludmila Procházková, CSc.,  
MUDr. Marta Saverová, CSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., MUDr. Eva Valentová, MUDr. Josef Vacek, CSc.  
Slavnostního ceremoniálu se bohužel nemohly zúčastnit oceněné doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc., a doc. MUDr. Olga Komínková, CSc.  
Za Osobnosti české stomatologie poté vystoupila prof. J. Dušková.

doc. MUDr. OLGA KOMÍNKOVÁ, CSc.
Čtyřicet let pracovala na pražské Stomatologické klinice 

LF UK. Vybudovala zde a vedla oddělení parodontologické 
protetiky, kde se specializovala na ošetření chrupu s oslabe-
ným parodontem. Své bohaté klinické zkušenosti ochotně pře-
dávala mladším kolegům i posluchačům. 

MUDr. MIROSLAV KUČA
Celý svůj profesní život se věnuje péči o pacienty v regionu 

Olomouc a Prostějov. Dlouhé roky pracoval s plným osobním 
nasazením pro OSK Olomouc, kde se věnoval zejména práci 
v revizní komisi.

MUDr. MILOSLAVA MeTeLOVÁ
Celý svůj profesní život věnovala péči o pacienty v regionu 

Brno. Působila na Stomatologické klinice LF MU v Brně a ve 
Fakultní nemocnici u sv. Anny. Je zakládající členkou OSK Br-
no, dlouhá léta zde pracovala v představenstvu.

doc. MUDr. KVĚTOSLAVA NOVÁKOVÁ, CSc.
Patří k dlouholetým představitelům a pedagogům Kliniky 

zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci. Ve své profesní ka-
riéře se zaměřila mimo jiné na pomoc s úpravou fyziognomie 
pro děti s morbus Down s dysfunkcí orofaciálního systému.

prof. MUDr. JINDŘICH PAZDeRA, CSc.
Svůj profesní život zasvětil Lékařské fakultě UP v Olomou-

ci, kde zastával funkci proděkana pro stomatologii. Dlouhá lé-
ta působil jako zástupce přednosty a posléze jako přednosta 
olomoucké Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Vy-
choval řadu generací zubních lékařů a na klinice dodnes učí. 
Je autorem mnoha odborných publikací v oboru stomatochi-
rurgie.

MUDr. LUDMILA PROCHÁZKOVÁ, CSc.
Patří k zasloužilým přestavitelům Kliniky ústní, čelistní a ob-

ličejové chirurgie LF MU a FN Brno. Řadu let vychovává bu-
doucí zubní lékaře v oblasti orální chirurgie a na toto téma ta-
ké publikovala řadu odborných prací.

doc. MUDr. JIŘÍ RAMBA, DrSc.
Byl dlouholetým pracovníkem a pedagogem Dětské stoma-

tologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Dlouhodobě se za-

měřuje především na obličejovou traumatologii a poúrazové 
deformace v dětském věku a problematiku čelistního klou-
bu. Je autorem a spoluautorem řady publikací a přednášek, 
zejména je znám svými antropologicko-lékařskými výzkumy 
osobností české historie.

MUDr. MARTA SAVeROVÁ, CSc.
Péči o pacienty zasvětila svůj profesní život v regionu Ostra-

va. Dlouhá léta působila ve Fakultní nemocnici v Ostravě ja-
ko krajský ordinář pro dětskou péči. Vytvořila a realizovala na 
svou dobu neuvěřitelně rozsáhlý preventivní hygienický pro-
gram, kterého se účastnilo více než 250 000 dětí od jeslí až 
po střední školy a díky němuž došlo k významnému zlepšení 
stavu chrupu dětské populace v tomto regionu. 

MUDr. JOSeF VACeK, CSc.
Celoživotně se věnuje protetické stomatologii včetně řešení 

těch nejtěžších defektů chrupu. Řadu let působil jako odborný 
asistent na Stomatologické klinice 1. LF UK v Praze, kde se vě-
noval výuce studentů a preklinické přípravě. Je zakladatelem 
České společnosti protetické stomatologie, byl jejím předse-
dou a byl i prezidentem Evropské protetické asociace.

MUDr. eVA VALeNTOVÁ
Celý svůj profesní život se věnuje péči o pacienty v regionu 

Plzeň. Je úzce spjata se Stomatologickou klinikou LF UK v Plz-
ni, kde působila a vyučovala na oddělení parodontologie. Je 
znalcem ČSK a již 12 let pracuje v revizní komisi OSK Plzeň.

doc. MUDr. ANTONÍN ZICHA, CSc.
Svůj profesní život zasvětil práci pro LF UK a FN v Plzni. 

Vykonává funkci přednosty plzeňské Stomatologické kliniky 
a působí jako proděkan LF UK v Plzni. Hlavním oborem je-
ho zájmu je protetika a je autorem 10 patentovaných vyná-
lezů v oblasti zdravotnictví. Byl členem vědecké rady ČSK, 
je komorovým znalcem a již několik let působí v čestné radě 
OSK Plzeň.

MUDr. MIROSLAV ZUCH
Celý svůj profesní život se věnuje péči o pacienty v regionu 

Brno. Byl dlouholetým členem představenstva ČSK. Stál u zro-
du Vzdělávacího střediska ČSK a věnoval se především orga-
nizaci komorového vzdělávání zubních lékařů.
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Poděkování Komory patřilo čtyřem zahraničním osobnostem. Byli jimi 
kolegové ze Slovenské komory zubních lékařů (zleva) MUDr. Matúš 
Ursíny a MUDr. Igor Moravčík a ze Saské komory zubních lékařů 
dr. Mathias Wunsch, jehož v Karolinu zastupoval dr. Peter Lorenz 
(na fotografii), a dr. Hans- Rainer Fischer, který také jménem 
zahraničních kolegů poděkoval v pěkném českém proslovu. 

Poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK převzali 
(zleva) MUDr. Václav Šmatlák, MUDr. Ludmila 
Macháčková, MUDr. Zorjan Jojko, Ing. Ladislav 
Friedrich, CSc., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.  
Jejich jménem vystoupil Ing. L. Friedrich.

PODĚKOVÁNÍ  
ZA DLOUHOLeTOU  
SPOLUPRÁCI S ČSK

MUDr. VLADIMÍR DVOŘÁK
Je předsedou Sdružení soukromých gynekologů ČR. S Komorou 

spolupracoval 15 let v rámci Koalice soukromých lékařů. 

Ing. LADISLAV FRIeDRICH, CSc.
Je prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Zároveň je již 

24 let profesně spjat s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměst-
nanců bank, pojišťoven a stavebnictví, kde řadu let působil jako 
generální ředitel. S Komorou dlouhodobě na obou postech spolu-
pracuje a udržuje dobré vztahy. 

MUDr. ZORJAN JOJKO
Je předsedou Sdružení ambulantních specialistů ČR. S Komorou 

spolupracuje od roku 2001 v rámci Koalice soukromých lékařů. 

MUDr. LUDMILA MACHÁČKOVÁ
Již řadu let je profesně spjata s Všeobecnou zdravotní pojišťov-

nou ČR, kde vykonává funkci vedoucí oddělení ambulantních 
zdravotnických zařízení. Pro dlouhodobou a úzkou spolupráci se 
zubními lékaři ji předurčuje i to, že je původní profesí zubní lé-
kařka. 

MUDr. VÁCLAV ŠMATLÁK
Byl dlouholetým předsedou a nyní je místopředsedou Sdruže-

ní praktických lékařů pro děti a dorost ČR. S ČSK spolupracuje již 
16 let v oblasti preventivní péče o děti a v rámci Koalice soukro-
mých lékařů. 

PODĚKOVÁNÍ  
ZAHRANIČNÍM OSOBNOSTeM  
ZA DLOUHOLeTOU  
SPOLUPRÁCI S ČSK

dr. HANS-RAINeR FISCHeR
Dlouhodobě pomáhá rozvíjet vztahy me-

zi ČSK a Saskou komorou zubních lékařů. 
Je spoluautorem článků do časopisu LKS 
o sbírkách Muzea historie zubního lékařství 
v Zschadrassi.

MUDr. IGOR MORAVČÍK
Je prezidentem Slovenské komory zub-

ních lékařů. ČSK má dlouhodobě se sloven-
skými kolegy velmi dobrou a úzkou profesní 
spolupráci.

MUDr. MATÚŠ URSÍNy
Dlouhá léta vykonává funkci viceprezi-

denta Slovenské komory zubních lékařů. 
ČSK a SKZL udržují dlouhodobě přátelské 
a odborné vztahy již od dob vzniku obou 
komor.

dr. MATHIAS WUNSCH 
Je prezidentem Saské komory zubních lé-

kařů a členem představenstva Spolkové ko-
mory zubních lékařů. Ve spolupráci ČSK 
s dr. Wunschem se podařilo otevřít novou 
kapitolu pře shraniční spolupráce obou pro-
fesních komor.
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Za přednáškovou činnost pro Komoru byly oceněny (zleva) MUDr. 
Věra Bartáková, CSc., a MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D. Poděkování za 
osobní přínos ČSK převzali MUDr. Zdenka Handlířová, MUDr. Zdeněk 
Odvody, MUDr. Jiří Ševčík a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., který za 
tyto oceněné přednesl projev. 

Finále slavnostního večera patřilo 
odstupujícímu prezidentovi 
MUDr. Pavlu Chrzovi. Ocenění 
za osobní přínos České 
stomatologické komoře, o jehož 
udělení rozhodlo představenstvo 
ČSK, převzal z rukou nového 
prezidenta doc. MUDr. Romana 
Šmuclera, CSc., a viceprezidenta 
MUDr. Roberta Houby, Ph.D. 
Celé Karolinum povstalo a vzdalo 
tak dr. Chrzovi hold za léta 
naplněná obětavou prací pro 
Komoru. 

PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLeTOU SPOLUPRÁCI 
S ČSK PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ZUBNÍCH LÉKAŘů

MUDr. VĚRA BARTÁKOVÁ, CSc.
Svůj profesní život zasvětila Stomatologické klinice LF UK a FN 

v Hradci Králové. Nejen na klinice, ale i v rámci komorového sys-
tému vzdělávání pomohla vychovat a formovat několik generací 
zubních lékařů. Již 16 let se aktivně podílí na práci v komorových 
orgánech – byla členkou představenstva a sněmu ČSK, nyní pracu-
je v čestné radě ČSK.

MUDr. ZDeňKA ŠUSTOVÁ, Ph.D.
Patří k významným představitelům české dětské stomatologie. Je-

jí jméno je spjato se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hrad-
ci Králové. V rámci své pedagogické činnosti na klinice a v rámci 
komorového vzdělávání vychovala nespočet zubních lékařů. Po 
celou dobu existence Komory aktivně pracuje v oblastních i cent-
rálních orgánech Komory – dlouhé roky byla členkou představen-
stva a čestné rady ČSK a nyní pracuje ve vědecké radě ČSK.

PODĚKOVÁNÍ  
ZA OSOBNÍ PŘÍNOS ČSK

MUDr. ZDeNKA HANDLÍŘOVÁ
Celý svůj profesní život se věnuje péči o pacienty ve 

Zlínském kraji. Od dob založení Komory s plným osob-
ním nasazením pracuje nejen ve sněmu ČSK, ale zároveň 
vykonávala 16 let funkci předsedkyně OSK Vsetín.

MUDr. PAVeL CHRZ
Je spoluzakladatelem stavovské organizace zubních lé-

kařů. Od r. 1990 byl členem představenstva Lékařské ko-
mory stomatologů. Po založení ČSK pracoval v jejím před-
stavenstvu jako hospodář, v letech 1994 – 2009 byl vice-
prezidentem a poté do září 2017 prezidentem ČSK. Vždy 
aktivně prosazoval zájmy zubních lékařů při jednáních 
s orgány státní správy a zdravotních pojišťoven, zasloužil 
se o tvorbu a obhajobu ceníku hrazené zubní péče.

MUDr. ZDeNĚK ODVODy
Celý svůj profesní život se věnuje péči o pacienty v Kar-

lovarském kraji. Od dob založení Komory s plným osob-
ním nasazením pracoval ve sněmu ČSK, v revizní komisi 
ČSK a 8 let v představenstvu ČSK. S Komorou spolupra-
cuje dosud. Je komorovým znalcem a intenzivně se podí-
lí na realizaci webinářů v rámci komorového vzdělávání.

MUDr. JIŘÍ ŠeVČÍK
Patří mezi uznávané zubní lékaře Královéhradeckého 

kraje. Aktivně pracuje pro Komoru, je dlouholetým spo-
lupracovníkem OSK Hradec Králové a s plným osobním 
nasazením se mnoho let věnoval práci v představenstvu 
ČSK.

doc. MUDr. JIŘÍ ZeMeN, Ph.D.
Ve své praxi se věnuje péči o pacienty v Plzeňském kra-

ji. Byl také dlouhá léta spjat se Stomatologickou klinikou 
LF UK a FN Plzeň. Mezi jeho odborné zájmy patří proble-
matika čelistního kloubu. Od dob založení Komory s pl-
ným osobním nasazením pracoval nejprve v představen-
stvu a jako předseda OSK Plzeň a poté řadu let v předsta-
venstvu ČSK.
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Společně se členy odstupujícího sněmu ČSK na čestných místech zasedli členové revizní komise, čestné rady a vědecké rady ČSK. 
Přítomni byli rovněž předsedové OSK. Jménem členů odstupujícího sněmu ČSK se ujal slova MUDr. Jan Černý. 

K milým hostům večera patřili (snímek vlevo) exprezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek a dlouholetý spolupracovník 
Komory dr. med. dent. Jiří W. Pollak. Příprava slavnostního sněmu trvá mnoho měsíců a vyžaduje skutečný 
organizační talent. Navíc je třeba respektovat pevně stanovená pravidla pro ceremoniály na univerzitní půdě. 
Na tom, že v Karolinu vše výborně klaplo, má největší zásluhu vedoucí vnitřního oddělení ČSK Ing. Jitka Povolná, 
která je na snímku Martina Salajky s ředitelkou Kanceláře ČSK Ing. Silvií Ďuríkovou.

Slavnostní zasedání sněmu ČSK zakončilo funkční období 2013 – 2017 volených 
orgánů a funkcí Komory. Tento ceremoniál se koná od r. 1997 pravidelně každé 
čtyři roky a představuje poděkování kolegům, kteří pracovali v centrálních 
a oblastních orgánech Komory uplynulé čtyři roky. 
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Vznešené tóny hudby – Sonáty g moll A4 pro trubku a varhany od P. J. Vejvanovského – v historických prostorách slovutné Alma mater, 
společně se slovy, která zazněla z úst všech řečníků – to vše splynulo do silného prožitku z krásného večera v Karolinu.

Po zahajovacím přípitku 
a proslovu dr. Chrze doslova 
obklopili hosté ze zahraničí. 
Jménem polských zubních 
lékařů mu věnovali dar 
Piotr Cebulski a dr. Darius 
Kościelniak (na fotografii).

Stylové dárky vybrali pro exprezidenta 
České stomatologické komory kolegové 

z Německa. Vlevo je viceprezident Saské 
komory zubních lékařů dr. Peter Lorenz, 

u mikrofonu dr. Hans-Rainer Fischer.

Nejenom pracovní, ale dlouhá léta 
už i přátelské vztahy pojí dr. Chrze 
s kolegy ze Slovenské komory zubních 
lékařů. Originální socha, kterou mu 
jménem SKZL darovali její prezident 
MUDr. Igor Moravčík a viceprezidenti 
MUDr. Matúš Ursíny a MUDr. Jozef 
Hudec, ho potěšila.

SLADKÁ TeČKA ZA SLAVNOSTNÍM VeČeReM
Po slavnostním ceremoniálu ve Velké aule si 
zájemci mohli prohlédnout čestné nádvoří 
Karolina a stálou univerzitní expozici 
o vývoji Univerzity Karlovy. „Sladkou 
tečkou“ za celým večerem pak byl raut, 
který se stal příjemným neformálním 
setkáním. Na MUDr. Pavla Chrze zde také 
čekalo několik překvapení. Od kolegů 
z Polska, Slovenska a Saska převzal milé 
dary a zejména upřímné poděkování za léta 
vynikající spolupráce – i přátelství.
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odborné sdělení
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TeRAPIe MAxILÁRNÍ SINUSITIDy 
ODONTOGeNNÍHO PůVODU

Přehledové sdělení

MUDr. Petr Heinz vystudoval Lékařskou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP), obor 
stomatologie. Od r. 2007 pracuje jako lékař na Klinice 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP, kde se 
podílí na výuce studentů. V r. 2016 složil atestaci 
z maxilofaciální chirurgie. V rámci postgraduálního 
studia se zabývá endoskopickými metodami 
v maxilofaciální oblasti. Absolvoval řadu kurzů 
v zahraničí se zaměřením na onkochirurgii hlavy 
a krku, problematiku čelistního kloubu, traumatologii 
a implantologii. 

Kontakt: petr.heinz66@gmail.com
 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 LF UP a FN Olomouc
 I. P. Pavlova 6
 779 00  Olomouc 

Petr Heinz1), Peter Tvrdý1), Richard Pink1), Zdeněk Dvořák1), Jindřich Pazdera1), Petr Michl1), Jiří Hoza2)

1)  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého 
a Fakultní nemocnice, Olomouc

2)  Otorinolaryngologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

SOUHRN: V sedmdesátých letech dvacátého století byly na 
základě poznání patofyziologie horních dýchacích cest vypra-
covány postupy pro endoskopické výkony v oblasti ostií pa-
ranzálních dutin a tím byl položen základ funkční endona-
zální chirurgie, tzv. FESS (functional endoscopic sinus surge-
ry). S rozvojem techniky nacházejí endoskopicky asistované 
výkony čím dál tím větší uplatnění. Cílem sdělení je podat 
zprávu o současných možnostech konzervativní a chirurgické 
terapie sinusitid se zaměřením na čelistní dutinu a zdůraznit 
benefit těchto postupů. Vzhledem k intimnímu vztahu kořenů 
premolárů a molárů k bazi maxilárního sinu tvoří odontogen-
ní záněty čelistní dutiny 10 – 12 % rinosinusitid. Častou příči-
nu představují dislokace stomatologických materiálů či zubů 
do této oblasti. Tyto komplikace je možno za použití optiky 
a transnazálního, eventuálně intraorálního přístupu elegantně 
zvládnout s minimálním, či žádným dopadem pro pacienta.
Klíčová slova: čelistní dutina, odontogenní sinusitida, 
endoskop, funkční endonazální chirurgie, ostiomeatální 
jednotka, minimálně invazivní, fossa canina.

A CONTeMPORARy INSIGHT INTO 
THe TReATMeNT OF ODONTOGeNIC 
MAxILLARy SINUSITIS
Review article

SUMMARy: The methods for the endoscopic procedures in 
the area of ostiums of the paranasal sinuses were developed in 
the 70‘s of the 20th century based on the knowledge of patho-
physiology of the upper respiratory tract. This knowledge laid 
the foundation for the Functional Endoscopic Sinus Surgery 
(FESS). The endoscopically assisted procedures are being used 
more frequently due to the technological development. The 
aim of this article is to give a report about current possibili-
ties of conservative and surgical therapy of sinusitis focused 
on maxillary sinus and to highlight the benefit of these proce-
dures. Given the close relationship between the roots of the 
premolars and molars to the base of the maxillary sinus, the 
dental origin inflammations account for 10–12 % of the rhino-
sinusitis. The cause is often dislocation of stomatologic mate-
rials or teeth in this area. It is possible to easily manage these 
complications using the optics and either the transnasal or in-
traoral approach with minimal or no impact on the patient.
Key words: maxillary sinus, sinusitis of dental origin, 
endoscope, functional endonasal sinus surgery, ostiomeatal 
unit, minimally invasive, canine fossa.

Heinz P, Tvrdý P, Pink R, Dvořák Z, Pazdera J, Michl P, 
Hoza J. Současný pohled na možnosti terapie maxilární 
sinusitidy odontogenního původu.
LKS, 2017, 27(11): 238 – 242

ÚVOD
Léčba zánětů paranazáních dutin je častá v ambulantní i kli-

nické praxi. Kvalita života nemocných s chronickou rinosinu-
sitidou je v některých ohledech dokonce horší než kvalita ži-
vota nemocných s chronickým srdečním selháváním, chro-
nickou obstrukční plicní nemocí či bolestmi zad (1). Odon-
togenní sinusitida tvoří asi 10–12 % všech maxilárních sinu-
sitid (2, 3). Cílem tohoto sdělení je demonstrovat možnosti 
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léčby zánětu čelistní dutiny odontogenního původu, s co nej-
větším respektem k fyziologii dýchacích cest. Základním před-
pokladem je koncept tzv. funkční endonazální chirurgie (FESS 
– functional endoscopic sinus surgery), vycházející z patofy-
ziologických poznatků restituce respirační sliznice. Hlavní vý-
hody endoskopické chirurgie paranazálních dutin spočívají ve 
zlepšení přehlednosti operačního pole, snížení rizik iatrogen-
ního poškození a zejména v přesném odstranění anatomic-
kých překážek, čímž je dosaženo obnovení drenáže a ventila-
ce dutin (4, 5, 6, 7).

eTIOLOGIe A KLINICKÉ PŘÍZNAKy
Na rozdíl od jiných paranazálních dutin (PND), prochází 

čelistní dutina vývojem v průběhu celého života. Základy epi-
telových čepů vznikají již ve třetím až pátém měsíci intraute-
rinního vývoje. U novorozence je antrum velikosti hrášku, kdy 
dochází k jeho dynamickému růstu až po prostornou dutinu 
s papírovými stěnami v seniu (8).

Pojmem sinusitida se označuje zánět slizniční výstelky ve-
dlejší nosní dutiny. Výstižnější název je ovšem rinosinusitida, 
vzhledem k současnému postižení sliznice nosní dutiny. Spo-
jení PND s nosní dutinou je zajištěno pomocí ústí o průmě-
ru 1–3 mm. Důležitým faktorem pro vznik zánětu je retence 
hlenu a uzávěr primárních ostií v důsledku zánětlivého edé-
mu. Tím dojde k prohloubení kyselého prostředí uvnitř duti-
ny, zvětšení edému sliznic, blokádě mukociliárního transportu 
a v konečné fázi k možnosti šíření zánětu do okolních struktur 
– nejčastěji do předních ethmoidů, dále frontálního/sfenoidál-
ního sinu, do orbity a žilních mozkových splavů, se vznikem 
orbitocellulitis nebo abscesu mozku (4, 5, 9, 10).

Zánět PND odontogenního původu se většinou propaguje 
izolovaně do čelistní dutiny a je jednostranný (3, 11, 12). 

V rámci léčby tohoto onemocnění je nutné řešit jak příčinu 
– např. oroantrální píštěl, chronický periapikální proces nebo 
cizí těleso v čelistní dutině, tak i následek v podobě sliznič-
ních změn (3, 11, 12).
Nejčastější příčiny odontogenní sinusitidy jsou:

 ● zatlačení kořene do čelistní dutiny při extrakci,
 ● retinovaný zub, 
 ● oroantrální komunikace,
 ● dislokovaný endodontický výplňový materiál z důvodu 

přeplnění přes apex zubu,
 ● periodontitis chronica u zubů se vztahem k čelistní dutině 

– premoláry, moláry,
 ● cysty v laterálním úseku maxily,
 ● iatrogenní poškození po resekci kořenového hrotu,
 ● dislokované zubní implantáty,
 ● dislokovaný augmentační materiál při porušené 

Schneiderské membráně (3, 11, 12, 13), (obr. 1).
Dle časové posloupnosti rozlišujeme rinosinusitidu na akut-

ní a chronickou.
Akutní maxilární sinusitida se může vyskytnout v kterém-

koliv věku. Její začátek je obvykle popisován nemocným jako 
náhle vzniklý pocit tlaku, bolesti nebo plnosti v čelistní duti-
ně nebo jejím okolí. Intenzita nepříjemných pocitů se rychle 
stupňuje a průvodním jevem může být otok tváře, zarudnutí, 
horečka a spontánní vyprazdňování zapáchajícího mukopu-
rulentního exsudátu do nosní dutiny, úst nebo nazofaryngu. 
Mezi další příznaky patří zhoršení čichu – hyposmie (až ano-
smie), bolesti hlavy, bolest zubů, kašel, bolesti ucha. Délka tr-
vání je dle konsenzu EPOS 2012 do 12 týdnů (14). Tento stav 
je většinou reverzibilní a není nutná chirurgická terapie (1, 4, 
15, 18).

U chronické sinusitidy trvají symptomy více než 12 týdnů 
(1, 4, 14, 15). Pokud nedojde k úplné reparaci akutní exacer-

bace zánětu, přetrvají klinické potíže mírného stupně. Častá 
je porucha čichu. Podmínkou stanovení diagnózy chronické 
rinosinusitidy jsou trvalé změny prokazatelné CT vyšetřením 
paranazálních dutin. Chronická maxilární sinusitida je mé-
ně častým důsledkem odontogenní infekce. Obvykle se jedná 
o důsledek virulentní a rekurentní bakteriální nebo mykotické 
infekce z důvodu neřešené či nerozpoznané příčiny, nejčastě-
ji oroantrální komunikace, periapikálního zánětlivého proce-
su, cizího tělesa v dutině (3, 11, 12, 13). Je charakterizována 
epizodou onemocnění dutiny s počáteční odpovědí na léčbu 
a postupným návratem onemocnění. Často zůstává sympto-
matická navzdory konzervativní terapii (1, 4, 15).

Normální, zdravý maxilární sinus obsahuje malou populaci 
bakterií složenou hlavně z aerobních streptokoků a anaerob-
ních gram-negativních tyček rodu Porphyromonas, Prevotella, 
Fusobacterium. U maxilární sinusitidy neodontogenní etiolo-
gie jsou vyvolávající příčinou převážně aerobní bakterie s oje-
dinělými anaeroby. Důležitými aeroby jsou: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophillus influenzae a Staphyloco ccus au-
reus. Porphyromonas, Prevotella, Peptococcus a Fusobacte-
ri um spp. jsou nejčastějšími anaeroby.

Odontogenní záněty čelistních dutin jsou vyvolány anae rob-
ními bakteriemi, jak je obvyklé u infekcí zubního původu. 
Zřídka je původcem odontogenní sinusitidy Haemophillus in-
fluenzae nebo Staphylococcus aureus. Převládající organiz-
my jsou vedle aerobních streptokoků anaerobní Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Porphyromonas, Prevotella a Eubacterium 
spp. (12, 15).

Tato informace je důležitá pro výběr antibiotik. Otorinola-
ryngologové obvykle volí lék, který je účinný proti H. influen-
zae a S. aureus a není obyčejně vhodný při léčbě odontogenní 
infekce (3, 11, 12). 

Vzhledem k širokému zastoupení mikroorganizmů, které 
se můžou podílet na infekci čelistní dutiny, je důležité získat 
vzorek hnisu ke kultivaci a stanovení citlivosti, kdykoli je to 
možné (3, 6, 11). 

Obr. 1: CT snímek, koronální sken, zub dislokovaný do čelistní dutiny.
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VyŠeTŘOVACÍ MeTODy
Klinické vyšetření začíná podrobnou anamnézou zaměře-

nou na výše uvedené obtíže. Z osobní anamnézy nás zajímají 
eventuální přidružené choroby, které mohou se sinonazálním 
postižením souviset (bronchiální astma, alergie, intolerance 
salicylátů atd.). V rodinné anamnéze pátráme po výskytu aler-
gií nebo asthma bronchiale (1, 5, 14, 15). 

V rámci bazálního vyšetření čelistní dutiny by měl být pro-
veden poklep laterálních stěn extraorálně v místě prominují-

cích lícních kostí a intraorální palpační vyšetření laterální plo-
chy horní čelisti mezi fossa canina a zygomatickým pilířem. 
Postižená dutina může být markantně citlivější na jemný po-
klep či palpaci (2, 3, 11, 12).

Klasický RTG snímek v poloaxiální (Watersově) projekci po-
skytuje pouze orientační přehled o velkých PND – čelní, če-
listní, klínové. Nepostihuje však dostatečně kostní ani měk-
kotkáňové změny, zvláště v oblasti ostiomeatální jednotky. Ta-
to skutečnost má zásadní význam pro diagnostiku onemocně-
ní a následnou indikaci endoskopického výkonu.

Poloaxiální snímek lbi si zachoval svůj význam pouze 
u akutních zánětů (obr. 2) vedlejších dutin nosních a v trau-
matologii střední etáže obličejového skeletu (12, 16, 17).

Výpočetní tomografie (CT) umožňuje zobrazení ve třech na 
sebe kolmých rovinách projekce (axiální, koronální, sagitální). 
Poskytuje prostorovou informaci zejména o kostních struktu-
rách, které jsou potřebné pro anatomickou orientaci při pláno-
vání a vlastním průběhu operace. Při srovnání klasického RTG 
a CT skenů je falešně negativní nález až u 39 % klasických 
RTG snímků (17) (obr. 3).

Magnetická rezonance (MR) zlepšuje diagnostické možnos-
ti patologie měkkotkáňových struktur. Metoda je vhodná ze-
jména k přesnější diagnostice malignit s propagací do měk-
kých tkání (17).

Neméně důležité je rinoskopické vyšetření, kde se zaměřu-
jeme na patologie, v předních oddílech dutiny nosní pátráme 
po deviacích nosního septa, zevrubně posuzujeme stav sliznic 
dolních skořep.

Standardem je rinoendoskopické vyšetření. Toto vyšetření 
provádíme obvykle rigidním endoskopem nebo fibroskopem 
v anemizaci či lokální anestezii. Při rinoendoskopii se zamě-
řujeme na stav sliznic, objem dolních skořep, tvar a postave-
ní středních skořep. Posuzujeme střední nosní průchod, stav 
v oblasti ostiomeatální jednotky, nosohltan (4, 5, 15, 18).

KONZeRVATIVNÍ TeRAPIe
K chirurgické léčbě onemocnění přistupujeme až po kom-

plexním diagnostickém procesu a vyčerpání možností konzer-
vativní léčby. Zejména u akutních onemocnění se uplatňuje 
spíše konzervativní terapie (1, 14, 18), po zklidnění stavu je 
možno přistoupit k chirurgické intervenci ve smyslu odstra-
nění cizích těles, cyst apod. Chirurgická léčba v akutní fázi 
je metodou volby, pokud hrozí komplikace (9, 10) nebo one-
mocnění přejde do chronického stadia. Základem konzerva-
tivní léčby je farmakoterapie.

Nejčastěji jsou využívány léky z následujících farmakolo-
gických indikačních skupin:

Antibiotika především systémově podávaná. Jsou obvyk-
le podávána ve vyšších dávkách v kratším časovém období, 
pokud možno cíleně, na základě aktuálních místních pomě-
rů a podle bakteriální citlivosti. U odontogenních sinusitid 
upřednostňujeme baktericidní antibiotika s inhibitory beta-
-laktamáz. Lékem první volby je ampicilin nebo amoxicilin 
potencovaný kyselinou klavulanovou. Při alergii pak cefalo-
sporiny, linkosamidy, doxycyklin nebo makrolidy. 

Kortikosteroidy, ve formě intranazálních sprejů mají kom-
plexní protizánětlivý efekt, sloužící k zvládnutí otoku sliznic 
s možností dlouhodobé aplikace bez následků (např. fluticason 
– Avamys, mometason – Mommox, budesonid – Rhinocort).

Antihistaminika, například levocetirizin – Xyzal, loratadin 
– Claritine, někdy v kombinaci s přípravky obsahujícími per-
orální dekongestiva – pseudoefedrin (Clarinase).

Dekongestiva – Nasivin, Otrivin, Sanorin – po dobu maxi-
málně 5 – 6 dnů, kvůli možnému rozvoji medikamentózní ri-
nitidy s hyperplazií sliznic, při delším užívání hrozí naopak 

Obr. 2: Poloaxiální RTG lbi, akutní sinusitida, s obrazem 
„hladinky“ vpravo.

Obr. 3: CT obraz úplného zastření levého maxilárního sinu s obturací 
hiatus maxillaris, viditelná osteolýza periapikálně vlevo. Vedlejší nález: 
drobná slizniční cysta v alveolárním recesu pravé čelistní dutiny.



241LKS 11/2017

atrofie sliznic a vznik tzv. „rhinitis sicca“ nereagující na léč-
bu („sanorinismus“). Další možností jsou přípravky obsahující 
perorální dekongestiva – pseudoefedrin (Clarinase).

Mukomodulancia, která ovlivňují množství, charakter 
a transport hlenu (např. erdostein – Erdomed, fytofarmakum 
– Sinupret).

Hypertonické roztoky (Sterimar, Quixx) jsou vynikající pro 
toaletu nosní dutiny a udržení „vlhkého nosu“. Principem je 
vytvoření osmotického spádu mezi edematózní nosní sliznicí 
a aplikovaným hypertonickým roztokem. Osmotickým tlakem 
dochází k odtoku přebytečné tekutiny do nosního průduchu. 
Tím dojde k dekongesci nosní sliznice a zároveň k naředění 
případných hlenů. Hypertonické roztoky podle některých stu-
dií zlepšují ciliární funkci účinněji než roztoky izotonické (1, 
14, 15).

CHIRURGICKÉ VýKONy V RÁMCI ČeLISTNÍ DUTINy
Punkce sinus maxillaris byla v minulosti velmi častou sou-

částí léčby pacientů se zánětem paranazálních dutin. Indiko-
vána je u nemocných s akutní rinosinusitidou, doprovázenou 
silnou bolestí hlavy a stagnací sekretu, kdy je viditelná hladin-
ka hnisu na poloaxiální RTG projekci a exsudát nelze uvol-
nit medikamentózní cestou. Přínos není potvrzen u pacientů 
s chronickým průběhem onemocnění, jelikož neobnovuje při-
rozenou ventilaci a ani neřeší problém obstrukce ostiomeatál-
ní jednotky (3, 5, 13, 18).

Přední antrostomií v oblasti fossa canina rozumíme pří-
stup přední stěnou maxily. Od konce 19. století je využívána 
u operací typu Caldwell-Luc. Operace spočívala v rozsáhlé 
osteotomii přední stěny antra, která umožňovala dobrou vizu-
alizaci dutiny. Následovala exkochleace výstelky antra, včet-
ně zdravé sliznice, a vytvoření fenestry pod dolní nosní kon-
chou, k zajištění drenáže. Tento postup byl zatížen celou šká-
lou komplikací, jakými jsou: bolesti hlavy, epistaxe, exsudace, 
obstrukce nosu, halitóza, bolesti/necitlivost zubů, hyposmie 
až anosmie, septace čelistní dutiny, deformace střední obli-
čejové etáže, neuralgické bolesti (20, 21). 

Z těchto důvodů je již tento postup obsolentní. Je ovšem 
nutno zmínit, že přístup ve formě rozsáhlé fenestry na přední 
stěně maxily má stále své indikace například jako cesta k pod-
vazu a. maxillaris, přístup do pterygopalatinálního prostoru, 
v chirurgii lební baze, v onkochirurgii a v neposlední řadě 
k eradikaci odontogenních cyst (3, 20, 21, 22, 23). Pro běžné 
účely je tento postup v dnešní podobě značně modifikován na 
velikost kostního okna 5 mm, pro diagnostiku. Při terapeutic-
kém zásahu je možno fenestru rozšířit na 5 – 10 x 15 mm (24, 
25). Nejčastěji je tento přístup využíván k extrakci cizích těles, 
odstranění mykotických hmot (19, 26), případně k vizualiza-
ci repozice u zlomenin spodiny očnice (27). Jde o minimálně 
invazivní metodu, kterou lze provést ambulantně (13, 19, 24, 
25) (obr. 4).

Koncept tzv. funkční endonazální chirurgie (FESS) není pri-
márně zaměřen na oblast PND, ale na oblast primárních ostií. 
Je tedy v pravém slova smyslu funkční. Již od sedmdesátých 
let dvacátého století je známo, že zánětlivě změněná slizni-
ce nosu a PND má velkou reparační schopnost a je tedy nut-
né ji při operaci maximálně šetřit. Předpokladem pro regene-
rační schopnost sliznic dutin je zajištění jejich adekvátní dre-
náže a ventilace. Centrem sinusitid jsou nejčastěji přední či-
chové sklípky, oblast středního nosního průchodu a ostiomea-
tální jednotky (OMJ). Hlavní oblast zájmu FESS je tedy OMJ 
– jedná se o prostor, který je lokalizován mezi střední nosní 
konchou, ethmoidální bullou a uncinátním výběžkem čicho-
vé kosti (obr. 5). Ústí do něj frontální, maxilární sinus a přední 
čichové sklípky (4, 5, 6, 7).

Obr. 4: Místo přední antrostomie – červený bod, oblast fossa canina – 
červeně vyznačené pole.

Obr. 5: Transverzální řez dutinovým systémem střední obličejové třetiny. 
Ostiomeatální jednotka (OMJ) je označena červeně, vedlejší nález: 
hyperdenzní stín v pravém highmoru v. s. aspergillom.

Obr. 6: Úroveň antrostomie/resekce (červeně): supraturbinální (1), 
infraturbinální (2).
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Infraturbinální antrostomie umožňuje přístup do čelistní 
dutiny v dolním nosním průchodu. Provádí se v případě pa-
tologických nálezů, u kterých je zachována normální funkce 
primárního ostia, nebo jako akcesorní přístup pro lepší vizua-
lizaci čelistní dutiny (5).

Supraturbinální antrostomie (obr. 6) spočívá v otevření če-
listní dutiny v místě jejího primárního ostia ve středním nos-
ním průchodu. Mezi výhody tohoto přístupu řadíme přehled 
v oblasti spodiny očnice a dobrou možnost manipulace s ná-
stroji. Naopak mezi nevýhody patří nemožnost ošetřit oblast 
alveolárních a zygomatických recesů, riziko poškození slzné-
ho vaku se vznikem epiphory, krvácení z a. sphenopalatina, 
riziko poškození mediální stěny orbity a okohybných svalů (2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12).

Zde popsané výkony je zpravidla nezbytné doplnit o chi-
rurgický zásah v dutině ústní (například uzávěr komunikace 
Wassmundovou plastikou), ideálně v jedné době, či dle mož-

ností odstranit vyvolávající příčinu a v druhé době provést 
FE SS. Možno je také využít kombinace přístupu endonazální-
ho a fossa canina (2, 3, 13).

ZÁVĚR
Funkční endonazální chirurgie u maxilárních sinusitid odon-

togenního původu je miniinvazivní způsob léčby onemocnění 
vedlejších dutin nosních podle stanovených postupů, který má 
být realizován v co možná nejširší míře (3, 4, 5, 12). Základním 
předpokladem úspěchu je nejenom adekvátní zajištění ventila-
ce sinu, ale zároveň i odstranění příčiny (2, 3, 12, 13). Tento 
postup je pro pacienta šetrný, maximálně respektuje fyziolo-
gii, s minimem množství komplikací. Je nutno si uvědomit, že 
při současném postižení ostiomeatální jednotky není možno 
zvládnout zánět bez endoskopické revize (3, 4, 5, 6).

FESS je metoda, která, až na jasně stanovené indikace, zcela 
vytlačila klasické zevní přístupy typu Caldwell-Luc (2, 3, 4, 5). 
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malé ilustrované repetitorium

JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NeÚSPĚCH

Jakub Seemann
SENZADENT Benešov, s. r. o.

TeST 20
Dne 13. července 2004 se na naše 

pracoviště dostavil na vstupní vyšetření 
celkově zdravý 27letý pacient. Na kon-
trolním snímku zubu 36 jsme objevili 
rozsáhlý periapikální nález především 
u distálního kořene (obr. 1).

Dne 16. července 2004 byla zaháje-
na první fáze endodontického ošetře-
ní, které spočívalo v trepanaci původní 
amalgámové výplně, nalezení a zprů-
chodnění dvou meziálních a jednoho 
distálního kořenového kanálku, zhoto-
vení kontrolního měřicího RTG (obr. 2), 
dezinfekci kanálků 2,5% chlornanem 
sodným, aplikaci dezinfekční vložky 
z hydroxidu vápenatého a uzávěru kavi-
ty polykarboxylátovým cementem Car-
bofine.

Dne 30. července 2004 ošetření po-
kračovalo rozšířením všech tří kořeno-
vých kanálků na průměr ISO 35 s kóni-
citou 2 % za použití ručních nástrojů K-
-file a poté zaplněním kanálků metodou 
laterální kondenzace gutaperčy s pou-
žitím sealeru AH26. Jako dezinfekční 
médium byl použit opět 2,5% chlornan 
sodný a jako provizorní uzávěr kavity 
opět cement Carbofine (obr. 3).

Obr. 1 – 4: 
1)  Periapikální nález především u distálního kořene (7/2004).
2) Měřicí snímek (7/2004). 
3)  Excentrický snímek po plnění (7/2004). 
4)  Kontrolní snímek s metalokeramickou korunkou z 1/2006.

VýZVA LKS: PŘISPĚJTe SVOJÍ KAZUISTIKOU  
DO MALÉHO ILUSTROVANÉHO RePeTITORIA
Téma Malého ilustrovaného repetitoria 
(MIR) JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT 
NeÚSPĚCH je vysoce aktuální, 
všudypřítomné a zároveň nadčasové, 
a proto v něm budeme pokračovat 
i v roce 2018. 

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

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

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

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

Redakce a redakční rada LKS

1
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2

4
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Obr. 5: Kontrolní snímek z 4/2010 –  
stav periapikálních tkání beze změn.

Obr. 7: Výsek z panoramatického RTG 
z 3/2012.

Obr. 8: Kontrolní snímek z 10/2014 – 
zvětšující se nález u meziálního kořene.

Obr. 9: Kontrolní snímek z 6/2015 – 
zvětšující se nález u meziálního kořene.

Obr. 6: Panoramatický snímek z 3/2012 – nález u meziálního kořene. 

ních tkání beze změn (obr. 5). Na pano-
ramatickém RTG z března 2012 je pa-
trné, že dochází ke zvětšování nálezu 
u meziálního kořene (obr. 6 a 7). Další 
RTG jsou z října 2014 (obr. 8) a června 
2015 (obr. 9). Pacient je po celou dobu 
zcela bez subjektivních obtíží. 

Otázky: 

1.  K jakým chybám došlo při 
primárním endodontickém 
ošetření zubu 36?

2.  Jaké mělo být 
postendodontické ošetření? 

3.  Jak napravit selhávající 
endodontické ošetření? 

Dne 6. srpna 2004 byla zhotovena 
dostavba jádra zubu, kdy byl do distál-
ního kořenového kanálku zaveden ko-
vový čep Unimetric, fixovaný skloiono-
merním cementem, a zbytek kavity byl 
vyplněn amalgámem.

Dne 20. září 2005 byl zub 36 nabrou-
šen schůdkovou preparací a 3. října 2005 
nacementována metalokeramická korun-
ka. Jako fixační materiál byl použit skloio-
nomerní cement Kavitan Cem. Kontrol-
ní RTG snímek byl zhotoven až v lednu 
2006 při preventivní prohlídce (obr. 4).

Na tomto RTG je patrné, že došlo ke 
kompletnímu zhojení periapikálního 
nálezu u distálního kořene, drobný ná-
lez u meziálního kořene zůstává beze 
změny. Pacient byl po celou dobu ošet-
ření bez subjektivních obtíží.

Další kontrolní RTG snímek byl pro-
veden v dubnu 2010 – stav periapikál-
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Obr. 10: Pohled do kavity po obnažení 
původní kořenové výplně (6/2015). 

Obr. 11: Druhý meziobukální kanálek 
(6/2015).

Obr. 12: Meziobukální kanálky se spojily 
(6/2015). 

Obr. 13: Kontrolní snímek – úplné 
odstranění původní infikované 
gutaperčové výplně (6/2015).

Obr. 14: Pohled do kavity po zaplnění 
obou meziálních kanálků (6/2015). 

TeST 20 – ŘeŠeNÍ
Ad 1: Především je třeba se vždy za-

myslet nad příčinou ztráty vitality zu-
bu. K té došlo kvůli sekundárnímu kazu 
pod původní amalgámovou výplní (viz 
obr. 1) a pronikání bakterií do pulpy.

První chybou tedy bylo ponechat tu-
to výplň in situ a pouze ji trepanovat. 
Výplň měla být celá odstraněna, včetně 
kariézního dentinu, a měla být zhotove-
na adhezivní (těsnicí) preendodontická 
dostavbu z kompozitu (1). Druhou chy-
bou bylo použití pouze 2,5% roztoku 
chlornanu sodného (1).

Třetí chybou byla nedostatečná izola-
ce pracovního pole a nepoužití koffer-
damu, z toho důvodu byl použit pouze 
ředěný roztok (2).

Čtvrtou chybou bylo, z našeho dneš-
ního pohledu, rozdělení ošetření do 
dvou fází, zejména pak uzávěr kavity 
polykarboxylátovým cementem. Endo-
dontické ošetření je téměř vždy lepší 
provést v jedné návštěvě a vyvarovat se 
tím riziku reinfekce z důvodu netěsnící 
provizorní výplně (1).

Pokud je potřeba ošetření rozdělit, je 
nutné použít hermeticky těsnící mate-
riál, kterým ale polykarboxylátový ce-
ment není – to je pátá chyba (1). Šes-
tou chybou bylo použití pouze ručních 

nástrojů s 2% kónusem. Technikou step 
back lze i ručními 2% nástroji docílit 
většího kónusu, tato technika zde ale 
nebyla použita.

Pro účinnou dezinfekci kořenových 
kanálků je při mechanickém opraco-
vání potřeba docílit takového rozšíření, 
aby bylo možno výplachovou kanylou 
dosáhnout až do blízkosti foramen fy-
ziologicum. Toho lze dosáhnout použi-
tím ručních nástrojů o velikosti ISO 30 
a více nebo lépe použitím strojových 
endodontických systémů s kónicitou 
nástrojů šest a více procent a velikostí 
alespoň ISO 25 (2). Sedmou chybou by-
lo, že i přes neuspokojivou výplň hlav-
ně meziálních kořenových kanálků – 
dle RTG (viz obr. 3) – bylo přistoupeno 
k postendodontickému ošetření.

Ad 2: I v postendodontickém ošetře-
ní došlo k několika chybám. Současná 
moderní protetická stomatologie je za-
ložena na maximálním zachování zdra-
vých zubních tkání a při preparaci na 
korunku vždy ke ztrátě zdravých zub-
ních tkání dochází. Obzvláště při „dů-
kladné“ schůdkové preparaci na meta-
lokeramickou korunku.

U postendodontického ošetření late-
rálních zubů je lepší použít minimálně 

invazivní postupy, které nám ale zajistí 
překrytí celé okluze a tím minimalizu-
jí riziko následné fraktury zubu. Napří-
klad tedy přímou nebo nepřímou (v la-
boratoři zhotovenou) overlayí. 

Použití intrapulpálního kovového če-
pu se dnes už také považuje za chybu. 
Pro zavedení těchto čepů do kořenové-
ho kanálku je potřeba vždy trochu pre-
parovat stěnu kanálku a to znamená dal-
ší oslabení stěny kořene. Navíc funkč-
nost těchto čepů jako výztuhy posten-
dodontické dostavby nebyla prokázána, 
naopak zvyšují pnutí při mechanickém 
zatížení a tedy zvyšují riziko fraktury 
kořene. Použití amalgámu, tedy nead-
hezivního materiálu, jako dostavbové-
ho materiálu bylo další chybou. Jako 
hermetický uzávěr endodontické výplně 
a současně dostavbový materiál měl být 
použit duální kompozitní cement. Pro 
dosažení kvalitní adheze je potřeba co 
nejlépe očistit stěny kavity a zbavit po-
vrch od zbytků sealeru a jiných nečis-
tot – nejlépe použitím ordinační písko-
vačky. Použití pískovačky nám zároveň 
zlepší vazbu mezi dostavbovým duál-
ním kompozitem a kompozitem pou-
žitým na preendodontickou dostavbu. 
Důležité je použít duální bondovací sys-
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tém, protože v hloubce endodontické 
kavity není většinou možné dosáhnout 
dostatečné fotopolymerace.

Ad 3: Podle kontrolních RTG zu-
bu, které jsou z roku 2010 (viz obr. 5), 
2012 (viz obr. 6 a 7), 2014 (viz obr. 8) 
a 2015 (viz obr. 9), bylo jasné, že se 
u meziálního kořene zvětšuje periapi-
kální nález, a i když pacient neměl žád-
né subjektivní obtíže, rozhodli jsme se 
v červnu 2015 pro reendodontické ošet-
ření meziálního kořene.

Vzhledem k tomu, že už několik let 
pracujeme s operačním mikroskopem, 
bylo možné provést ošetření přes stá-
vající korunku bez ztráty přehlednos-
ti operačního pole (3). Trepanační ot-
vor byl umístěn do meziální části zubu 
(2) a byla obnažena původní kořenová 

Obr. 19: Kontrolní snímek po plnění 
z 6/2015. 

Obr. 21: Kontrolní snímek z 12/2015 – 
zmenšující se nález u meziálního kořene.

Obr. 20: Excentrický kontrolní snímek 
po plnění z 6/2015.

Obr. 22: Kontrolní snímek z 9/2016 – dále 
se zmenšující nález u meziálního kořene.

Obr. 15: Pohled do kavity po opískování 
50μm aluminiumoxidem (6/2015).

Obr. 17: Překrytí dna kavity světlem 
tuhnoucím opaquerem (6/2015). 

Obr. 16: Leptání keramického lemu 5% 
kyselinou fluorovodíkovou (6/2015).

Obr. 18: Uzávěr kavity nanohybridním 
kompozitem (6/2015).

výplň (obr. 10). Po odstranění původní 
gutaperčy a vyčištění dna pulpální duti-
ny byl objeven druhý meziobukální ka-
nálek (obr. 11). Ten se ale po několika 
milimetrech spojil s hlavním meziobu-
kálním kanálkem (obr. 12). Ke strojové-
mu opracování obou meziálních kanál-
ků byl použit nástroj Reciproc ISO 25, 
který má v apikální části kónicitu 8 %. 
V obou meziálních kanálcích bylo do-
saženo patence. Úplné odstranění pů-
vodní infikované gutaperčové výplně 
bylo ověřeno zhotovením kontrolního 
RTG (obr. 13) a pro zaplnění kořeno-
vých kanálků byla použita metoda ver-
tikální kondenzace gutaperčy (obr. 14). 

Jako dezinfekční médium byl pou-
žit pouze ohřátý (cca 50 °C) 5% roztok 
chlornanu sodného (1).
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Obr. 23: Stav korunky v září 2016.

Obr. 24: Kompozitní uzávěr kavity 
v září 2016.

Celá kavita byla opískována 50μm 
aluminiumoxidem (obr. 15) a pro lep-
ší adhezi kompozitního materiálu byl 
keramický lem trepanačního otvoru 
naleptán 5% kyselinou fluorovodíko-
vou (obr. 16). Na překrytí dna kavity 
byl použit světlem tuhnoucí opaquer 
(obr. 17). Jako dostavbový materiál byl 
použit duálně tuhnoucí kompozitní ce-
ment a pro okluzní cca 2mm výplně 
nanohybridní kompozit (obr. 18). Kon-
trolní RTG byl zhotoven ihned po vý-
konu (obr. 19, 20), další pak v prosinci 
2015 (obr. 21) a poslední v září 2016 
(obr. 22).

Dle těchto RTG dochází k hojení pe-
riapikálního nálezu u meziálního koře-
ne a i kompozitní uzávěr kavity vypadá 
uspokojivě (obr. 23, 24).

Do budoucna je počítáno s novou ko-
runkou a pacient je již objednán na od-
stranění nevyhovující amalgámové vý-
plně na zubu 37, která bude nahrazena 
kompozitní onlayí. 

Závěr: Pro úspěšné endodontické 
ošetření je potřeba dodržet několik zá-
kladních pravidel: hermetická preendo-
dontická dostavba, izolace pracovního 
pole, dostatečné rozšíření kořenových 
kanálků, dosažení plné pracovní dél-
ky (patence) a odpovídající výplacho-
vý protokol. Velkou výhodou je pou-
žití zvětšovacích optických pomůcek, 
nejlépe operačního mikroskopu. Při 
po stendodontickém ošetření je důležité 
zajistit hermetický uzávěr endodontické 
kavity a volit minimálně invazivní pro-
tetické řešení.

SUMMARy
HOW TO ReTRIeVe FAILURe 
SUCCeSFULLy
TeST 20: eNDODONTIC 
ReTReATMeNT OF MeSIAL ROOT 
OF LOWeR FIRST MOLAR WITH 
COMPLICATeD ANATOMy 
WITHOUT ReMOVING OF 
CURReNT CROWN 

For successful endodontic treatments 
it is crucial to follow some basic rules: 
complete carries removal, hermetic pre-
endodontic build-up, operation field 
isolation with rubber dam, sufficient 
root canal shaping with enough conici-
ty and proper irrigation protocol. In case 
there are more than one patient’s visits 
involved during the treatment, it is nec-
essary to use completely sealed provi-
sional filling. Great advantage during 
endodontic treatment is also the use of 
dental loupes or better, a dental micro-
scope. For the long-term survival of the 
treated tooth, the post-endodontic treat-
ment has the same importance as suc-
cessful endodontic treatment. In this 
phase, the main goal is to ensure a prop-
er closure of the filled root canals along 
with minimal invasiveness (e. g. using 
overlays) and maintaining tooth resis-
tance to occlusal forces. 

Seemann J. Jak úspěšně napravit 
neúspěch. Test 20: Reendodontické 
ošetření meziálního kořene prvního 
dolního moláru s komplikovanou 
anatomií přes stávající korunku.
LKS, 2017, 27(11): 245– 249 
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Na úvod recenze je třeba bez 
okolků říci, že tato monografie 
přinese čtenářům hlavně velké 
zklamání a pocity zmařených 
finančních prostředků, vydaných 
k jejímu zakoupení.

Již sám název a obálka velmi zau jmou 
– vždyť kdo by nechtěl proniknout hlou-
běji do tajů tak složitého systému, ja-
kým je systém orofaciální, nehledě na 
skutečnost, že bude vše podrobeno kri-
tickému zkoumání v kontextu orofaci-
álních dysfunkcí? Anotace, volně přelo-
ženo, uvádí, že „kniha byla napsána za 
tím účelem, aby profesionálům pomoh-
la lépe pochopit funkce spojené s oro-
faryngeálním komplexem“. Dále slibuje 
„pochopit, jak tento integrovaný systém 
pracuje“ a dokonce „nabídnout kom-
plexní systém, jak efektivně identifiko-
vat a vyřešit problémy, které vyplývají 
z jeho poruch“. Poté, co jsme v anota-
ci také informováni o bohatém množ-
ství doprovodných ilustrací, stejně jako 
jsme ujištěni o mnohaleté klinické praxi 
autorky z provozování její privátní pra-
xe, o čemž svědčí i výčet jejích akade-
mických titulů na obálce, nestojí již po-
řízení knihy v cestě prakticky nic.

První rozčarování však nastane při 
pohledu do obsahu knihy, podle kte-
rého je celkem 156 ze 170 stran textu 

recenze

UNDeRSTANDING THe OROFACIAL COMPLex – 
THe eVOLUTION OF DySFUNCTION

Kristie K. Gatto
Outskirts press, Inc., USA, 2016, ISBN: 1478774428, 
brožovaná vazba, 178 stran, cena 64,95 USD

knihy (92 %) věnováno základní anato-
mii a fyziologii orofaciálního systému. 
Pokud bychom však stále zůstali opti-
mističtí a doufali, že autorka pojala ty-
to kapitoly „klinicko-anatomicky“, te-
dy že se téměř nebude zabývat bazál-
ními informacemi, snadno dostupnými 
ze základních anatomických a fyziolo-
gických příruček, nýbrž přistoupí pří-
mo a bez okolků k tvrdému jádru kli-
nické gnatologie a fyzioterapie, bude-
me rozčarováni podruhé. Rozčarování 
třetí nastává ve chvíli, kdy zjistíme, že 
i poměrně chabý, spíše encyklopedic-
ký než literárně hodnotný výčet základ-
ních anatomicko-fyziologických pojmů, 
je prostoupen značným množstvím fak-
tických chyb. 

Na s. 38 se například uvádí, že 
musculus pterygoideus lateralis se upí-
ná na „dolní vnitřní okraj processus 
condylaris mandibulae“. Kromě toho, 
že pro tuto část dolní čelisti máme defi-
nované označení nejen v latinské termi-
nologii (collum mandibulae), ale i v an-
glosaské literatuře (mandibular neck), 
zde autorka zcela opomíjí druhý úpon 
musculus pterygoideus lateralis do 
kloubního disku – tedy skutečnost pro 
orofaciální systém absolutně kritickou, 
neboť je přímým propojením svalového 
a kloubního systému se závažnými kli-
nickými dopady. O tom, že horní a dol-
ní hlava musculus pterygoideus lateralis 
jsou dnes klinicky považovány za dva 
samostatné svaly, se již autorka nezmi-
ňuje vůbec.

Na s. 51 se dočteme úsměvné tvrzení, 
že musculus mentalis získal své jméno 
podle „spojení s emočním a hloubavým 
výrazem ve tváři“, tedy podle autorky 
je zřejmě název svalu odvozen od an-
glického adjektiva „mental“, zpravidla 
označujícího spojení substantiva s psy-
chickými a duševními procesy. Skuteč-
ný původ slova z latinského označení 
pro bradu (mentum, i, n.), uváděné mi-
mo jiné i v drtivé většině anglosaských 
anatomických učebnic, autorka pomíjí.

Do očí bijící je také označení orto-
doncie jako „orthotropics“, o čtyři řád-
ky níže jako „orthodontia“ (s. 85). Ter-

mín „orthodontics“ jsem v knize nena-
lezl.

Ve snaze dodat knize čtivost pracu-
je autorka velmi ráda s hovorovými 
označeními některých svalů (např. „lí-
bací sval“ u musculus orbicularis oris) 
(s. 42) a „humornými“ průpovídkami ty-
pu, že „pacienti zpravidla nejsou žádá-
ni, aby demonstrovali mastikační funkci 
chrupu na zubním křesle, neboť to není 
praktické“ (s. 82) – tím však jen dále de-
honestuje již i tak zcela minimální od-
bornou stránku textu. Tento výčet pro-
hřešků není kompletní, věřím však, že 
je pro ilustraci formy provedení mono-
grafie dostačující.

Poslední dvě kapitoly, které by mě-
ly být vyvrcholením celého textu, jsou 
spíše jeho epitafem. Jedná se o kom-
pilát dojmů a úvah, které postrádají 
hloubku i vědecký základ. Osmistrán-
kový seznam literatury by se zdál být 
na 178stránkovou monografii úctyhod-
ný, při bližším pohledu však nalezneme 
převážně odkazy na webové stránky, 
základní učebnice a přehledové články 
– primárních prací je poskrovnu.

Závěrem je tedy třeba se vrátit k úvod-
ní tezi této recenze a doporučit čtená-
řům, kteří chtějí obohatit soukromé bi-
bliografické sbírky, aby investovali tyto 
neskromné finanční prostředky do zcela 
jiné publikace.

MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, 
FADI, FICD

Privátní stomatologická praxe, Praha
Ústav normální anatomie, 

LF UP, Olomouc
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historie

ZLATÉ OPOJeNÍ

Dr. E. de Tray‘s Crystal Gold kolem r. 1900 
– zlato na tepané výplně. Vedle fóliového 
zlata svinutého do ruličky existuje od mnoha 
výrobců toto zlato tvořené vrstvou teninkých 
zlatých lístečků zvláštní až „nekovové“ 
konzistence, zejména vhodné pro přesné 
tepané výplně.

Zubní lékař dr. Peter Beyer z Düsseldorfu 
zhotovoval až do 90. let minulého století 
tepané zlaté výplně. Své moderní přístroje 
a historickou sbírku předal vědeckému centru 
zschadrasského muzea. Patří sem i tento 
zub s jednoploškovou a dvojploškovou 
výplní z r. 1975. Pod mikroskopem můžeme 
obdivovat nepřekonatelnou přesnost okrajů 
a homogenitu zlata.

Sada nástrojů firmy S. S. White s 13 ručními 
nástroji, které bylo možné použít jak 
s olověným kladívkem (soudobé kladívko 
s dřevěnou rukojetí je též na fotografii), 
tak je vsadit do tzv. Powerhammeru, 
přizpůsobenému pro šlapací vrtačku. 
Zajímavá sada byla vyrobena kolem r. 1870 
a muzeologové ji považují za jedinečnou. 

Automatické tepací kladívko firmy S. S. White 
patentované dne 17. 3. 1903. Je možno 
nastavit 6 stupňů síly, měří 17 x 2,5 cm. Pod 
ním Abbottovo automatické kladívko s tvrdou 
gumou firmy Degussa, kolem r. 1910, měří 
15,5 x 1,8 cm. K oběma se musely přikoupit 
pracovní koncovky.

Individuální sada nástrojů 
s 19 našroubovatelnými pracovními 
koncovkami firem S. S. White a Clev dent. 
V dřevěné krabici je násadec firmy KaVo. 
Tyto nástroje byly skutečně používány, 
nejde o pouhou ukázku nové technologie 
(kolem r. 1920). 

Jak si mnozí z nás asi vybaví, už ve 
starém egyptě před 4500 lety bylo 
zlato v podobě jemných drátků 
používáno na upevnění viklavých 
zubů. Ve své knize Die Geschichte 
der Zahnheilkunde (Dějiny zubního 
lékařství, vydáno v Die Quintessenz, 
1973) uvádí prof. dr. Walter 
Hoffmann-Axthelm, že poprvé byla 
zlatá fólie použita jako výplňový 
materiál Giovannim d‘Arcolim 
v 15. stol. 

Významnou část své knihy Lehrbuch 
und Atlas der konservierenden Zahnheil-
kunde (Učebnice a atlas konzervačního 
zubního lékařství, Ulan Pre ss, 1912) vě-
nuje její autor dr. Gustav Pre iswerk ko-
hezivním výplním. Popisuje důležitost 
preparace a suchého pole při použití 
kofferdamu a zabývá se detaily správné-
ho zhotovení tepané výplně. Doporuču-
je a popisuje vhodné nástroje. Zabývá se 
mnoha podrobnostmi: např. kde se pou-
žívají kotevní šrouby dle J. Morgana Ho-
wea nebo zlaté čepy a zvláštní matrice 
u kavit do aproximálních ploch. Z toho 
všeho je patrné, jak pracnou a kompli-
kovanou technologii zmiňujeme.

Ve třetím a čtvrtém desetiletí minulé-
ho století do každé stomatologické pra-
xe patřila sada nástrojů na zlaté tepa-
né výplně. Občas je tam objevíme ještě 
dnes, používány jsou však už jen velmi 
zřídka. Přestože byla i v minulém sto-
letí frekvence použití tepaných výplní 
skrovná, nic to nemění na tom, že jejich 
kvalita byla obecně velmi vysoká a na-
víc poskytovaly skvělou biokompatibili-
tu. Zlaté výplně vykazují řadu kladných 
vlastností, jakými jsou pružnost a trvan-
livost dosahující tří desetiletí, vynikají 
také dokonalým okrajovým uzávěrem. 
Mimochodem – žádný keramický ne-
bo kompozitní materiál, a už vůbec ne 
zirkon, nedosáhne tak skvělé plastici-

Sada nástrojů na tepané výplně firmy 
William Eicke z Frankfurtu n. M., kolem 
r. 1920. Sada obsahuje násadec na šlapací 
vrtačku, tři nástavce a také 12 dlouhých 
a 6 malých koncovek.

Přehlídka tří Powerhammerů různých výrobců 
z odlišných období. Umožňují vsazení 
ručního nástroje, jsou už na pohon šlapací 
vrtačkou. Nahoře: S. S. White, patentovaný 
násadec ze dne 29. 8. 1885. Uprostřed: 
Abbottův Powerhammer (kolem r. 1890). Dole: 
S. S. White násadec se vsazeným leštičem ze 
dřeva, patentovaný dne 18. 2. 1879 (lešticí 
konec byl z achátu, rubínu, slonoviny nebo – 
jako zde – tvrdého dřeva).

ty a jemné přizpůsobivosti povrchu ja-
ko právě zlato. Snad jen ještě konstatuj-
me, že vhodně volenými slitinami zla-
ta, dokonalým zpracováním a správným 
natmelením můžeme dnes docílit po-
dobných výsledků jako před desetiletí-
mi použitím tepaných výplní.

Připravili Hans-Rainer Fischer, 
Andreas Haesler a Ladislav Šolc

Poděkování: Redakce LKS děkuje za spoluprá-
ci a svolení pořídit fotografie ve sbírkách ředite-
li Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi 
p. An dreasi Haeslerovi a děkuje dr. Hansi-Raineru 
Fischerovi za odbornou pomoc při přípravě seriálu.
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BIOAKTIVNÍ Ti

Koncepcí implantologického systému BioniQ® je jednoduchost a efektivita. Systém BioniQ® nabízí vysokou úroveň ošetření za dostupnou 
cenu. Byl navržen tak, aby splnil vysoké nároky lékaře na komfort a flexibilitu ošetření i vysoká očekávání pacienta na estetický výsledek. 
Na český trh byl systém uveden společností LASAK v roce 2013 na základě dvaceti let zkušeností a sledování nejmodernějších trendů 
v dentální implantologii. 

jednoduchost  a  e fekt i v i t a

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

PRVOTŘÍDNÍ IMPLANTÁTY 
S DOKONALÝM SERVISEM

Více výhod:
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SeRVIS

blahopřejeme

vzpomínáme

„Normálně dvě hodiny, ale vám doporučuji nekousat alespoň dva týdny!“

Upřímné blahopřání ČSK patří 
listopadovým jubilantům z řad 
funkcionářů a spolupracovníků 
Komory:
●● MUDr. Karel Vašků

slaví 75. narozeniny.
Patří k zakládajícím členům OSK 
Vsetín a byl jejím prvním předsedou. 
V dalších letech pracoval na oblasti 
jako člen představenstva, člen RK 
a jako předseda ČR OSK. Od r. 2005 
je nositelem čestného titulu Osobnost 
české stomatologie.
●● MUDr. Pavel Kužel

slaví 75. narozeniny.
Byl spoluzakladatelem Komory 
v písecké oblasti, pracoval také 
v představenstvu a čestné radě ČSK. 
Od r. 2009 je nositelem čestného titulu 
Osobnost české stomatologie.
●● MUDr. Ivana Zmrhalová

slaví 65. narozeniny.
Je dlouholetou předsedkyní OSK 
Praha 3 a členkou sněmu ČSK za 
tuto oblast. K blahopřání se připojují 
kolegyně a kolegové z oblasti.
●● MUDr. Vlastimil Bistrý

slaví 65. narozeniny.
Byl dlouholetým předsedou OSK 
Olomouc, členem sněmu ČSK za 
tuto oblast a krajským mluvčím. 
Nadále pracuje na oblasti jako člen 
představenstva. 
●● MUDr. Leoš Šedo

slaví 65. narozeniny.
Pracoval jako předseda OSK Benešov, 

●● Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc.
zemřel 16. 10. 2017 ve věku 87 let.
Patřil k legendám české stomatologie. 
Oboru se věnoval téměř šedesát let 
a zejména v oblasti fixní protetiky, 
gnatologie a dentálních materiálů 
dosáhl řady priorit a stal se v nich 
nezpochybnitelnou a všeobecně 
uznávanou kapacitou. Většinu 
svého profesního života působil na 
Stomatologické klinice LF UK a FN 
v Hradci Králové, od listopadu 1989 
do r. 1996 byl jejím přednostou, osm 
let byl proděkanem a členem vedení 
královéhradecké LF UK. V r. 1997 byl 
mezi prvními, komu ČSK udělila čestný 
titul Osobnost české stomatologie.  
Čest jeho památce!

●● MUDr. Petr Pírek, Ph.D.
zemřel po tragické nehodě 
ve věku 64 let.
Byl odborným asistentem a dlouholetým 
učitelem na protetickém oddělení 
Kliniky zubního lékařství LF UP 
a FN v Olomouci. Do posledního 
dne připravoval pregraduální studenty 
především vyšších ročníků na úspěšné 
absolvování oboru zubní lékařství. 
Odešel nám nejen nezištný a obětavý 
kolega, ale i kamarád, na kterého bylo 
vždy spolehnutí. S úctou vzpomínají 
kolegové, přátelé a studenti.

předseda oblastní ČR a nyní je 
členem Společné ČR OSK Benešov 
a Praha západ-východ. Působí také 
jako krajský mluvčí.

OSK Brno přeje hodně zdraví 
a životního elánu svým členkám 
a členům, kteří v listopadu slaví 
významné životní jubileum:
●● MUDr. Martina Novotná
●● MUDr. Hana Sadovská
●● MUDr. Miloslava Metelová
●● MUDr. Alena Konečná 

●● MUDr. evženie Matzenauerová
slaví v listopadu významné životní 
jubileum.
Mnoho zdraví, radosti a životní 
energie do dalších let přejí kolegyně 
a kolegové z OSK Znojmo.

●● MUDr. eva Bínová 
slaví v listopadu 70. narozeniny. 
Jubilantce ze srdce blahopřejí kolegyně 
a kolegové z OSK Most.

●● MUDr. Melanie Kubaričová
slaví v listopadu významné životní 
jubileum.
Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje 
OSK Praha 7.

●● MUDr. eva Goldová
slaví v listopadu 65. narozeniny.
Jubilantce ze srdce blahopřejí kolegyně 
a kolegové z OSK Praha 3. 

KNIHy VyDANÉ KOMOROU
edice zubního lékařství

Od roku 2004 vydává ČSK 
odborné publikace, jejichž aktuální 
přehled najdete na www.dent.cz 
(Vzdělávání/Knihy).
Na této webové stránce uvidíte, 
které z vydaných knih jsou ještě 
dostupné ke koupi. 

Kde a jak knihy koupíte:

Přímý prodej
●●  v recepci Apolenky  
(Slavojova 22, Praha 2)
●●  na vzdělávacích a dalších 
akcích ČSK

Na dobírku
●●  on-line formulář pro objednání 
najdete na www.dent.cz

Objednat lze maximálně 7 kusů 
knih. Objednatel obdrží zásilku 
knih do 14 dnů, faktura bude 
zaslána samostatně poštou. K ceně 
knihy bude připočteno 135 Kč za 
balné a poštovné. 

Kancelář ČSK
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BIOAKTIVNÍ Ti

Koncepcí implantologického systému BioniQ® je jednoduchost a efektivita. Systém BioniQ® nabízí vysokou úroveň ošetření za dostupnou 
cenu. Byl navržen tak, aby splnil vysoké nároky lékaře na komfort a flexibilitu ošetření i vysoká očekávání pacienta na estetický výsledek. 
Na český trh byl systém uveden společností LASAK v roce 2013 na základě dvaceti let zkušeností a sledování nejmodernějších trendů 
v dentální implantologii. 
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Ke 100. NAROZeNINÁM DOKTORA JANA PAŠKA

Když jsem se koncem 50. let minulého 
století seznámil s MUDr. Janem 
Paškem z Tábora, netušil jsem, že se 
setkávám s mimořádnou osobností, 
s kolegou, který se stane mým 
přítelem a životním vzorem. A který 
v obdivuhodné kondici letos oslaví 
svoje sté narozeniny...

Kdo vlastně je MUDr. Jan Pašek? Na-
rodil se 10. listopadu 1917 a své dětství 
prožil v Přešticích. Studoval na pražské 
lékařské fakultě a vždy rád vzpomínal 
na stomatologické přednášky prof. Kos-
tečky, které navštěvoval v roce 1938.

Po promoci strávil dva roky na chi-
rurgickém oddělení v Poličce a v Tábo-
ře, půl roku pracoval zdarma na I. zubní 
klinice v Praze, aby tam získal na další 
dva roky místo sekundárního lékaře. Na 
kliniku nastupoval současně s budoucím 
profesorem a přednostou této kliniky Ja-
roslavem Tomanem, se kterým se stali 
celoživotními přáteli. Později přesídlil 
do Tábora, kde žije dodnes. V roce 1951 
získal po řadě zkoušek titul „odborný 
zubní lékař“ a později se specializoval 
na ortodoncii a dětskou zubní péči.

blahopřejeme

ÚČeT KLINIK ČSK – ZPRÁVy Z CeST
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
●● 23. výroční konference IAOMS 

(Hongkong, Čína, 31. 3. – 3. 4. 2017)
Autorka: MDDr. Jitka Levorová, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

●● 18th eSe Biennial Congress 
(Brusel, Belgie, 14. – 16. 9. 2017)
Autorka: MDDr. Miroslava Chalupová, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

●● Světový kongres FDI 2017 
(Madrid, Španělsko, 29. 8. – 1. 9. 2017)
Autorky: MDDr. Nela Pilbauerová, Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec 
Králové; MDDr. Simona Halamová, Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol, Praha

●● Kurz traumatologie obličejové oblasti, který pořádala AOCMF
(Freiburg im Breisgau, Německo, 14. – 15. 9. 2017)
Autor: MDDr. Jakub Fabián, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc

Připomínáme, že jedním ze 
závazků při čerpání finančních 
prostředků z Účtu klinik 
je publikace odborného 
sdělení v LKS (požadavky 
na zpracování jsou uvedeny 
v materiálu Podmínky pro 
publikaci v časopisu LKS, který 
je zveřejněn na www. dent. cz 
(Časopis LKS/Pro autory). 
Pravidla pro čerpání z Účtu 
klinik rovněž najdete na 
www. dent.cz (Kontakty/Kliniky).

Redakce

Když jsem v roce 1957 nastoupil na 
umístěnku na zubní oddělení v jihočes-
ké Bechyni, dostal jsem na starost mj. 
i zubní péči o zhruba 2500 dětí. Ko-
lega Jan Pašek k nám dojížděl z okres-
ního města Tábora a zajišťoval pro ty-
to děti specializovanou ortodontickou 
péči. Později, v letech 1968 –1977, ta-
ké pracoval na částečný úvazek v Labo-
ratoři plastické chirurgie ČSAV v Praze, 
kde v té době působili akademik Buri-
an, prof. Karfík, prof. Pešková, prof. Fá-
ra. Setkání s MUDr. Janem Paškem bylo 

vždy příjemnou a inspirativní záležitos-
tí. Pro nás mladší lékaře byl přirozenou 
autoritou, kolegou s mimořádným cha-
rismatem. Obdivovali jsme jeho pře-
hled a znalosti nejen ze stomatologie, 
ale i z ostatních medicínských oborů. 
Byl vždy vyrovnaný, příjemný a velmi 
vtipný. Jeho humor byl a stále je laskavý 
a neopakovatelný. Kdybych měl někoho 
označit jako gentlemana, určitě by mne 
právě on napadl jako první.

Poznal jsem i jeho rodinu, jeho pů-
vabnou a inteligentní manželku, paní 
Emu, která, bohužel, již není mezi ná-
mi, jeho syna Jana a dceru Evu, kteří se 
o otce vzorně starají. Je i milujícím dě-
dečkem a pradědečkem. Manželé Paš-
kovi procestovali řadu zemí Evropy, 
Asie i Afriky a řadu míst v Čechách, ze-
jména na Šumavě, i na Slovensku. Jan 
Pašek byl a je náruživý fotograf a velký 
čtenář, dodnes se živě zajímající o dění 
v zemi i ve světě.

Když mu Česká stomatologická ko-
mora udělila v roce 1997 titul Osobnost 
české stomatologie, bylo to plně zaslou-
žené uznání jeho celoživotní práce.

Vážený jubilante, milý Jene, chceme 
Ti u příležitosti Tvého letošního „vel-
mi kulatého“ 100. výročí poděkovat za 
Tvou celoživotní práci, za všechno, co 
jsi nás naučil, a přejeme Ti do všech dal-
ších let především dobré zdraví, hodně 
radostí, pohody a dobrých přátel!

Za všechny gratulanty
prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.

Karikatura MUDr. Jana Paška z roku 1970 
od JUDr. Josefa Maličkého. 
(Foto vlevo: Portrét dr. Paška z 11. 8. 2017)
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reportáž

JAK JSMe SI UŽILI 
PÁTeK TŘINÁCTÉHO 
NA PRAGODeNTU 2017

Seminář, který ČSK uspořádala spolu s Inchebou i s násled-
ným večírkem v pátek 13. 10. v rámci Pragodentu 2017 na 
Výstavišti v Holešovicích, se v žebříčku nejmasovějších od-
borných akcí tohoto roku vyhoupl na přední příčky. Celko-
vý počet účastníků byl ohromujících 750, více nedovolila 
kapacita Křižíkova pavilonu (horní snímek vpravo), a tak se 
na mnohé zájemce nedostalo.  Téměř jedna desetina aktiv-
ních zubních lékařů si přišla poslechnout přednášky o té-
matech, která je teď velmi trápí. Na horním snímku vlevo 

Po celé tři dny 12. –14. 10. bylo na stomatologickém veletrhu rušno. Mnozí vystavovatelé zde prezentovali nejžhavější novinky 
z jarního světového veletrhu IDS, návštěvníci si mohli vybrat také z mnoha přednášek, workshopů a dalších doprovodných akcí. 
Žilo to i na stánku ČSK s novou infografikou. 

PRAGODeNT 
Ve DNe
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My, stomatologové, umíme nejenom pracovat, 
ale i žít, a tak byla pragodentová noc z pátku na 
sobotu dlouhá. Díky akci Incheby a ČSK jsme si 
za symbolické vstupné užili Mira Žbirku! Báječ-
ní byli yeS Blues s několika hostujícími muzi-
kanty – zubními lékaři. Skvělá nálada!

PRAGODeNT 
V NOCI

jsou ti, kteří přišli vysvětlovat či obhajovat legislativní novin-
ky, vesměs představující další administrativní zátěž pro lékaře. 
PharmDr. Kamil Rössler ze SÚKLu se snažil vysvětlit výhody 
e-receptu, lékař a právník Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M., 
probral odpovědnost stomatologa za újmu na zdraví i její 
možné kompenzace a zejména doporučil, jak těmto situacím 
vhodně předejít. Právník Mgr. Jiří Slavík hovořil o problema-
tice EET (viz pravidelný seriál v LKS). Trochu tajemnému poj-
mu GD PR, pod nímž se skrývá evropské nařízení o zpřísnění 

ochrany osobních dat platné od 25. 5. 2018, se věnovali Mgr. 
Lucie Hladěnová, LL.M., a Ing. David Kučera. Diskusi mode-
roval prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a vy-
slal pozitivní signál: nenechme se vyděsit, Komora vás v tom 
nenechá. Problematika e-receptů stále není uzavřena a ČSK 
předkládá další argumenty pro zmírnění dopadu na zubní lé-
kaře. Ani otázka GDPR nebude z hlediska běžných ordinací 
tak dramatická a Komora vypracuje návod, jak se s ochranou 
osobních údajů účelně vypořádat.

Redakce
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Ve složení je síla

Čistící 
& zklidňující
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& zklidňující

Chlorhexidin - Chlorbutanol 

Distributor pro ČR a SR: PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o., Prosecká 851/64, 190 00, Praha 9, e-mail: info.cz@pierre-fabre.com, SERVIS (24H/7D) +420 286 004 111
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CeSTUJTe, VZDĚLÁVeJTe Se A PROŽIJTe 
NeOPAKOVATeLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

reklamní prezentace

Zlomený skelet a můstek opravíme 
technickým laserem v rámci kódů VZP

I v blízkosti pryskyřice a keramiky. Opravíme také 
defekty korunek a skeletů, krátké a rozříznuté korunky. 
Opravy skeletů 82341 – 980 Kč,
opravy korunek 81631 – 450 Kč + poštovné,
82341 + 82331 přidání zubu do skeletu 1300 Kč.

ZNZ DENT, s. r. o., Zdibská 35, 182 00  Praha 8
tel.: 603 491 090, znzdent@seznam.cz, znzdent@post.cz

ukázky na www.znzdent.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi 
je možné zasílat na e-mail: grubrova@fnplzen.cz nebo na adresu: FN Plzeň, odd. personálního řízení a organizace – 
Antonie Grubrová, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99  Plzeň , tel.: 377 402 223  

Požadavky:
  vysokoškolské vzdělání v oboru zubní 
lékařství nebo stomatologie

  zdravotní způsobilost a bezúhonnost 
  pozice vhodná i pro absolventy 
  nástup na plný pracovní úvazek

Nabízíme:
  Možnost profesního růstu, získání specializované způsobilosti v oboru 
Klinické stomatologie, zapojení do vědecké činnosti, možnost získání 
vědecké hodnosti Ph.D., tuzemské i zahraniční stáže, účast na výuce 
studentů v českém i anglickém jazyce.

ZUBNÍ LÉKAŘ PRO STOMATOLOGICKOU KLINIKU LF UK A FN PLZEŇ
odd. ústní chirurgie, stomatologické protetiky, pedostomatologie a konzervační stomatologie

zastoupení pro ČR a SR

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

mobil: +420 773 678 878

Užít si během dentální výstavy nebo 
konference bílý písek a tyrkysovou vodu 
v exotické destinaci Maledivy nebo 
si zalyžovat ve světových lyžařských 
střediscích Rocky Mountains během 
odborného zájezdu v Coloradu? 
Cestovní kancelář Randon Travel 
nabízí zájezdy pro odbornou lékařskou 
veřejnost jinak, než jsme zvyklí. 
Konference, výstavy, přednášky na 
odborné téma a setkání s místními 
odborníky jsou vždy doplněny 
nezapomenutelnými zážitky z těch 
nejkrásnějších koutů světa. 

V čem je CK Randon Travel jedinečná? 
Každý zná slovní spojení „individuální 

přístup ke klientovi“. Co si můžeme pod 
tímto slovním spojením představit v CK 
Randon? Malou skupinu účastníků (již 
od 4 osob, max. počet 12 osob) doprová-
zí osobně majitel cestovní kanceláře Mgr. 
Michal Pohančeník. „Je to profesionál, pro 

kterého je práce srdeční záležitostí – a to 
je cítit. Nestane se jen vaším průvodcem, 
ale i osobním přítelem,“ vzpomíná na svůj 
zájezd do USA (Greater New York Dental 
Meeting) MUDr. Jozef Skurcoňák a dodá-
vá: „Michal se během zájezdu stal mým 
blízkým osobním přítelem a je jím do-
dnes. Vždy mi ochotně pomůže při výbě-
ru dovolené či koupi letenky.“

Co všechno dokážete s CK Randon Travel 
stihnout během jediného zájezdu? 

Uplynulé roky se stal mezi stomatology 
snad nejoblíbenějším odborným zájezdem 
Petrohrad a Pobaltí. Během Stomatology 
St. Petersburg – international exhibition si 
stihnete kromě odborné výstavy vychutnat 
i impozantní architekturu Petrohradu, užít 
si cestu ruským rychlovlakem do Helsinek, 
plavbu lodí do středověkého Talinu a vidět 
spoustu dalších nádherných míst. 

V Austrálii jste zase během předešlých 
ročníků Dental Show Australia měli mož-

nost poznat Sydney, vidět největší písečný 
ostrov světa Fraser Island, zažít plavbu na 
tropický ostrov Lady Musgrave Island či let 
helikoptérou na ledovec Franz Joseph na 
Novém Zélandu.

Co má CK Randon Travel připravené 
už v nejbližších měsících?

V listopadu si můžete užít skutečný ráj 
na Zemi na exotických plážích Maledivy 
a také pobyt v Dubaji s odborným zájez-
dem 9th Dental Facial Cosmetic Conferen-
ce & Exhibition a koncem měsíce každo-
roční odbornou výstavu Greater New York 
Dental Meeting v USA. V roce 2018 pro 
vás připravila CK Randon Travel novinky 
jako Island, Skandinávie a mnohé další. 

Seznam všech jedinečných připravova-
ných zájezdů naleznete na webové strán-
ce: www.randontravel.sk

CK Randon Travel
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UNIKÁTNÍ 
PATENTOVANÉ 

SLOŽENÍ

Čistící 
& zklidňující

Chlorhexidin - Chlorbutanol 

Distributor pro ČR a SR: PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o., Prosecká 851/64, 190 00, Praha 9, e-mail: info.cz@pierre-fabre.com, SERVIS (24H/7D) +420 286 004 111
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STAROeGyPTSKý STOMATOLOGICKý TexT

NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.

Seznamte se s novým kombi značky BMW.
BMW řady 5 Touring - bezpečnost, maximální komfort a technologie.

Lékaři, pro vás s paketem Executive a Servisními prázdninami na 5 let/ 100 000 km zdarma. 
Vyžádejte si zaslání nabídky, kontaktujte nás na: lekarum@renocar.cz
Speciálně vám, lékařům, zapůjčíme vůz pro vyzkoušení na 3 dny zdarma.
 
BMW Renocar: Praha-Čestlice, Brno-Slatina

Radost z jízdy

ebersův papyrus, který představuje 
neocenitelný písemný pramen 
k poznání staroegyptského 
lékařství, byl sepsán v 9. roce vlády 
faraona Amenhotepa I. (přibližně 
1535 př. n. l.) a nyní je pojmenován 
podle slavného německého 
egyptologa a romanopisce Georga 
eberse (1837 – 1898), jenž ho koupil 
v roce 1873 pravděpodobně od 
prodejce starožitností Todruse Bulose 
v Luxoru. ebers vydal faksimile 
tohoto papyru, který se nachází 
v Univerzitní knihovně v Lipsku, již 
v roce 1875.

Se 110 listy slepenými v jeden svi-
tek je Ebersův papyrus vůbec nejroz-
sáhlejším dochovaným lékařským tex-
tem o celkové délce 20,23 m. V klasic-
ké egyptštině zaznamenává hieratickým 
písmem černým a červeným inkoustem 

celkem 877 rozmanitých případů chi-
rurgických, interních, očních, ušních, 
nosních a kožních a popisuje racionální 
léčbu například i hadího uštknutí nebo 
štířího bodnutí. Zahrnuty jsou v něm ta-
ké ženské potíže a dětská onemocnění. 
Zároveň však obsahuje postupy založe-
né na magii, která měla pomoci, když 
vědomosti tehdejších lékařů a léčitelů 
selhávaly.

Mezi zmíněnými případy se nachází 
také 14 stomatologických (č. 553 – 555: 
Ebers 72, 13 – 18; č. 739 – 749: Ebers 
89, 2 – 15).

Uvedené stomatologické případy ma-
jí ustálené schéma: prostředek k léčbě 
onemocnění – složení daného prostřed-
ku – další postup. Potíže, které nelze 
blíže určit, jsou označeny jako „(hlubo-
ký?) zánět dásně, nakupení látek (způ-
sobujících) bolest, zub sžíraný u kořene 
(?) a požírač krve v zubu“. Další použi-

té výrazy jsou velmi obecné: „upevnění 
zubu, ošetření zubů pomocí žvýkacích 
(prostředků) a posílení zubů“. Doporu-
čené prostředky k léčbě zahrnují kon-
krétní přísady především rostlinného, 
ale i živočišného a nerostného původu. 
Mnohé z nich dokážeme identifikovat, 
některé nikoli. Jde o léčivé směsi s uve-
dením množství jednotlivých ingredien-
cí, označených číslovkou 1, tedy „rov-
ným dílem“. Pouze v posledním přípa-
dě jsou přísady zmíněny v dílech obje-
mové jednotky měřice, která odpovída-
la 4,8 litru. Tyto směsi s jejich jednotli-
vými položkami a účinky by si dnes jis-
tě zasloužily důkladný výzkum. Násled-
né zmíněné postupy představuje „přilo-
žení, žvýkání a vyplivnutí, zaplnění zu-
bu nebo proplachování“. 

Nyní uvedeme jejich překlad, při-
čemž dodržíme původní barevné odli-
šení textu. 

historie
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Nejprve uvádíme text z listu 72, řádky 13 – 18 (bez ilustrace), se třemi stomatologickými případy:
„Jiný (prostředek) k odstranění hlubokého (?) zánětu dásně:
rostlina šepes 1, guma 1, med 1, olej 1; přiložit na to. Odstranění zánětu
dásně (a podpoření) růstu masa: fenykl 1, zralé fíky 1, anýz 1,
med 1, kadidlo 1, voda 1; nechat přes noc (vystavené) rose, žvýkat. Jiný: rostlina tiam 1, anýz 1,
kadidlo 1, obilné zrno 1, rostlina nua 1, celer 1, kořen
kafrovníku 1, tymián 1, jedlý šáchor 1, rohovník 1, voda; stejně tak.“ 

Nyní následuje list 89 (viz reprodukce), řádky 2 – 15 (psané rovněž zprava doleva), s jedenácti případy:

I když celkově vzato můžeme o účin-
nosti doporučených prostředků a jed-
notlivých postupů pochybovat, je tře-
ba si uvědomit, že odrážejí po genera-
ce získávané praktické lékařské doved-
nosti a empirické poznatky starověkých 
Egypťanů, které nebyly nahodilé. Ten-
to text sice neprokazuje bližší znalost 
zubní patologie, nicméně i on se s ce-
lým Ebersovým papyrem mohl později 
stát zdrojem, z něhož čerpaly medicíny 
antická, židovská, byzantská a arabská, 
jež vyústily v lékařství evropské.

prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
egyptolog, Praha

O AUTOROVI
Břetislav Vachala, rodák z Jaroměře (*1952), patří k předním českým 
egyptologům a arabistům.  V letech 2000 –2005 byl ředitelem Českého 
egyptologického ústavu FF UK. Jeho specializací jsou překlady 
staroegyptských literárních děl. Vedle své vědecké, badatelské 
a pedagogické práce se v 90. letech věnoval také diplomacii. Jako český 
velvyslanec působil v letech 1993–1997 v Egyptě a Súdánu. 

„Začátek (sbírky) léčivých prostředků k upevnění zubu: durhová kaše 1, okr 1, med 1;
smíchat v jedno, zaplnit tím zub. Jiný: kamenná moučka 1,
okr 1, med 1; zaplnit tím zub. Odstranění nakupení látek (způsobujících) bolest
v zubech: zralé fíky 1, boby 1, med 1, malachit 1, okr 1; rozdrtit,
udělat (z toho) prášek, dát na zub. Jiný (prostředek) k ošetření zubu, sžíraného u kořene (?): římský kmín 1,
kadidlo 1, rohovník 1; udělat (z toho) prášek, dát na zub. Jiný (prostředek) k upevnění zubu: kadidlo 1, okr 1,
malachit 1; udělat (z toho) prášek, dát na zub. Jiný: voda 1, drmek 1; stejně tak. Jiný (prostředek) k ošetření
zubů pomocí žvýkacích (prostředků): obilné zrno 1, sladké pivo 1, mochna 1; žvýkat, vyvrhnout.
Jiný (prostředek) k odstranění zánětu dásní (a jejich) posílení: kravské mléko 1, zelené datle 1,
zemní mandle 1; nechat přes noc (vystavené) rose, žvýkat, vyplivnout. Jiný: anýz 1, zralé fíky 1, okr 1, plody
išed 1, guma 1, rostlina tiam 1, fenykl 1, moringový olej 1, voda; stejně tak. Jiný (prostředek) k posílení
zubů a léčení zubů: celer 1, rostlina duat 1, sladké pivo 1; žvýkat, vyvrhnout. 
Jiný léčivý prostředek k odstranění požírače krve v zubu: rostlina kebu 1/32, rohovník 1/64 (měřice),
guma 1/16, zralé fíky 1/8, anýz 1/32, voda 1/32 (měřice); nechat přes noc (vystavené) rose, proplachovat po čtyři dny.“
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KONeČNĚ JSMe Se MOHLI DOSTAT 
K TeCHNICe A MATeRIÁLůM, KTeRÉ 
JSMe DŘÍVe ZNALI JeN     
Ze ZAHRANIČNÍCH PROSPeKTů…

reklamní prezentace

Stomatologie dříve a dnes pohledem 
manželů Šedových aneb rozhovor 
o tom, jak jde čas v soukromé praxi 
zubních lékařů. MUDr. Leoš Šedo 
vystudoval Fakultu všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy a se svojí 
ženou MUDr. Jindřiškou Šedovou 
působí v Sázavě.

Od vašich začátků ve stomatologické 
praxi uplynuly již čtyři desítky let...

Po roce stráveném na vojně jsem v zá-
ří 1977 přišel do Sázavy, kde jsme spo-
lu s mojí tehdy nastávající ženou do-
stali jakožto „mladí perspektivní“ zub-
ní lékaři byt. Ona měla ordinaci v mís-
tě, já dojížděl do 14 km vzdálených 
Uhlířských Janovic. Praxe 70. –  80. let 
v podmínkách socialistického zdravot-
nictví byla z dnešního pohledu skuteč-
ně „předpotopní“, věci jinde samozřej-
mé se k nám dostávaly s mnohaletým 
zpožděním, o jiných jsme věděli jen 
z doslechu. Rovnostářský systém také 
nikoho příliš nemotivoval, pokud ov-
šem nechtěl dělat kariéru jako „kádro-
vá rezerva“.

Dnes už jsou i u nás materiály 
a technologie v zubním lékařství 
na úrovni srovnatelné s vyspělým 
světem, lékařům v práci pomáhá 
i výpočetní technika. Jaké byly vaše 
začátky v této oblasti?

Když čas konečně oponou trhnul, pa-
třili jsme k první vlně těch, kteří se roz-
hodli jít cestou privátní praxe. Konečně 
jsme se mohli dostat k technice a ma-
teriálům, které jsme dříve znali jen ze 
zahraničních prospektů, a na různých 
školeních jsme se snažili dohánět, co 
se dalo.

Ač do té doby bez jakýchkoliv zku-
šeností s výpočetní technikou, hned od 
startu obou našich praxí jsme začali 
pracovat s počítačem. Nejdřív jsme po 
skončení ordinace doma ťukali ka ždý 
své výkony do jednoduchého účetní-
ho programu, později jsme si oba po-
řídili počítač s ordinačním programem. 
Postupně jsme si výpočetní techniku 
osvojili a naučili se ji využívat i k dal-
ším účelům.

MUDr. Leoš Šedo a jeho manželka 
MUDr. Jindřiška Šedová ze Sázavy.

Technika mi pomáhala i během let, 
kdy jsem vykonával funkce v oblastní 
stomatologické komoře, stejně tak jako 
mojí ženě při práci v obecním zastupi-
telstvu. Já jsem také – to jen tak na okraj 
– na počítači napsal řadu článků a čtyři 
knížky, které mi postupně vyšly od ro-
ku 2005.

Můžete nám prozradit, jaké knížky 
či články jste napsal? Blíží se doba 
chladných dnů a člověk si rád něco 
inspirujícího přečte.

Sice to sem příliš nepatří, ale zcela 
stručně – román Kleště, novela Česká 
krása, povídková kniha Beatles přista-
nou v Praze dnes večer a historie roc-
kové hudby 50. – 70. let Hrajte to na-
hlas. Také scénář mikrokomedie Zuby 
od partyzána pro Českou televizi a řada 
článků pro časopisy Xantypa a Reportér.

A jak vypadá vaše ordinace dnes, 
kolik se toho změnilo?

Čas hrozně letí – v našich praxích 
jsme od privatizace prožili už čtvrt sto-
letí, naše mladší dcera mezitím také vy-
studovala zubní lékařství a osmým ro-
kem pracuje u křesla. Jako pracující dů-
chodci se v současné době zabýváme 
spíše úvahami o pozvolném ukončení 

praxe. První krok jsem učinil, když mo-
ji ordinaci v Uhlířských Janovicích mi-
nulý rok převzala kolegyně. Měl jsem 
v úmyslu změnit svou registraci a po-
kračovat v manželčině ordinaci v Sáza-
vě. Moji představu zaplašilo ržání úřed-
ního šimla – na změnu registrace bylo 
potřeba tolik papírů, že jsem ji raději 
rovnou zrušil a působím v Sázavě (pro-
tože manželé se vzájemně nemohou 
zaměstnat) jako „osoba spolupracující“.

Ve své praxi pracujete s programy 
DENTIST+ a PC DENT. Jak probíhá 
taková souhra dvou programů pod 
jednou rukou?

Drobný zádrhel nastal právě s vý-
početní technikou, pracoval jsem totiž 
s programem DENTIST+, kdežto v sá-
zavské ordinaci funguje PC DENT. Si-
ce jsem se „přeškolil“, ale stejně mám 
k DENTIST+ větší sympatie. Především 
je výlučně stomatologický, kdežto na 
PC DENT „visí“ nejrůznější další ne-
zubařské funkce. Ale možná hraje roli 
i dlouholetý zvyk.

Jak se připravujete na legislativní 
změny? EET a eRecept je velké 
a diskutované téma. Řešíte vše 
s předstihem, nebo to necháváte 
až na poslední chvíli?

Stát ani jeho orgány nespí a snaží se 
nám závěr kariéry co nejvíc „zpříjem-
nit“ zaváděním vymožeností jménem 
EET a eRecept. V současné době se 
ve spolupráci s firmou CGM snažíme 
v rámci doporučeného harmonogramu 
na obě povinnosti připravit.

Co byste vzkázal ostatním kolegům, 
aby zachovali stejný klid a chladnou 
hlavu tak jako vy?

Své dceři a vůbec mladým kole-
gům a kolegyním přejeme pevné nervy 
a hodně sil na zvládání všech dalších 
administrativních povinností, které si 
na ně naši milí zákonodárci a úředníci 
v budoucnu vymyslí. Snad potom bude 
v ordinacích čas i na léčení pacientů.

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o. 
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reportáž

WORKSHOPy ZPeSTŘILy ODBORNý PROGRAM PDD 2017

O moderní zobrazovací technologii CBCT pojednávaly dva 
praktické workshopy Třetí rozměr ve stomatologii – práce s 3D 
softwarem, které připravila firma Camosci Czech, s. r. o., na čtvrtek 
21. 9. Lektory byli Ing. Barbora Svobodová a Adam Švrčina. 

Další praktický workshop firmy JPS, s. r. o., se konal ve čtvrtek 
21. 9. dopoledne a zaměřil se na Implantační systém Astra Tech 
EV a management měkkých tkání v okolí implantátu. O své 
zkušenosti se s kolegy podělil MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Doprovodný program 20. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2017 byl vedle výstavy orientován 
především na workshopy. V průběhu PDD se v Obecním domě ve dnech 21. a 22. 9. 2017 uskutečnilo celkem dvanáct 
workshopů, teoretických a hlavně praktických. Většina z nich byla plně obsazena již několik týdnů před zahájením 
PDD. Probíhaly souběžně ve dvou reprezentačních saloncích a celkově je navštívilo více než sto účastníků. Na přípravě 
workshopů se aktivně podílely čtyři firmy, jimž patří poděkování České stomatologické komory za skvělou spolupráci.

Redakce

V pátek 22. 9. dopoledne vedl dr. Stefan Vandeweghe (Belgie) 
praktický workshop Klinické a technické aspekty protetických 
prací nesených zubními implantáty, který zajistila firma JPS, s. r. o. 
Odpoledne pak přispěl přednáškou k tématu Digitální stomatologie.

Dva teoreticky laděné workshopy s názvem Orální zdraví 
– zdravé dásně, zdravý život zařadila do doprovodného 
kongresového programu firma Profimed, s. r. o. Účastníkům se 
v pátek 22. 9. věnovala lektorka MDDr. Markéta Janovská. 

Se zájmem se setkalo téma Periimplantitis a možnosti jejího 
ošetření v podmínkách běžné klinické praxe, které zaznělo ve 
čtvrtek 21. 9. ve dvou termínech. Tyto praktické workshopy, 
které nabídla firma JPS, s. r. o., vedl doc. MUDr. et MUDr. René 
Foltán, Ph.D., FEBOMFS.

Čtyři praktické workshopy firmy Philips ČR, s. r. o., se pod názvem 
Indikace sonických kartáčků v praxi a instruktáž čištění konaly ve 
čtvrtek 21. 9. a v pátek 22. 9. Výkladu a nácviku se ujaly Bc. Jana 
Křepelková, Bc. Kateřina Hořejší a Bc. Pavlína Forétková. 
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Na EET
už nejsem sám

Pomáhá mi také sestra

Pro informace k objednání CGM eTRŽBY se obraťte 
na uvedené kontakty nebo požádejte svého 
obchodního zástupce CGM.

Tel.: +420 246 007 820, e-mail: obchod.cz@cgm.com
www.cgm.com/cz

CGM eTRŽBY

DŮVĚRA

pacient
lékař
CGM

Pořiďte si i Vy software 
pro sestru a získejte licenci 
CGM eTRŽBY ZDARMA.

odborné akce

Již osmdesáté sympozium 
Implantologického klubu ČR 
proběhlo 16. září 2017 ve Stříteži 
u Jihlavy. Hlavním hostem byl 
vídeňský profesor Rolf ewers. 

Prof. Rolf Ewers se zabýval proble-
matikou ultrakrátkých implantátů Bi-
con, které se svým makrodesignem zá-
sadně liší od konvenčních šroubových 
fixtur. Vyrábějí se o průměru až 6 mm 
a nejkratší z nich jsou dlouhé pouhých 
5 mm, takže můžou být „širší než del-
ší“. Místo zevního závitu mají paralel-
ní žebrovité výstupky. Zavádějí se s níz-
kou primární stabilitou. Spojení mezi 
pilířovou a intraoseální částí implantátu 
je kónické se sbíhavostí stěn 1,5° a dr-
ží bez použití fixačního šroubku, pou-
ze frikcí (tzv. studený svár). Ultrakrátké 
implantáty přinášejí výhody zejména 
v nízké subantrální kosti, kde nahrazu-
jí sinus lift, a v distálních partiích dolní 
čelisti, kde bývá nedostatečná nabídka 
kosti nad mandibulárním kanálem. 

Prezentované výsledky byly excelent-
ní, přesvědčivé, dobře dokumentova-
né a teoreticky podložené. Nutily k za-
myšlení, zda náš dosavadní pohled na 
implantologii nevyžaduje revizi. Na 
druhé straně nelze opomenout, že šlo 
o přednášku firemní, tedy nikoli nezá-
vislou. Přemýšlivému posluchači napří-
klad chybělo vysvětlení, proč implantá-

ty Bicon, které jsou na trhu již 25 let 
a jsou neobyčejně vydatně podporová-
ny reklamou, přes své unikátní vlastnos-
ti stále nedoznaly výrazného rozšíření. 
Nicméně přednáška byla pozoruhodná 
a prof. Ewers byl v závěru po zásluze 
jmenován čestným členem IK ČR. Podě-
kování si zaslouží doc. Dušan Poruban 
za vynikající překlad z angličtiny.

Po poledním rautu navázal dr. Peter 
Chaloupka (Mnichov) souborem ka-
zuistických sdělení, které popisovaly 
zkušenosti praktického zubního léka-
ře používajícího ve své praxi implantá-
ty Bi con. 

Poslední přednášející MUDr. Jiří Hr-
kal (Kladno) se erudovaně a kriticky vě-

noval problematice počítačem podpo-
rované implantace. Rozlišoval navigo-
vanou implantaci a řízenou implantaci. 
V prvním případě jde o sledování pozi-
ce vrtáku v reálném čase na obrazov-
ce počítače. Pozadí tvoří CBCT snímek. 
Podstatou je využití principu GPS, kte-
rý známe z běžných automobilových 
navigací. Druhý jmenovaný postup je 
založen na implantaci pomocí operač-
ní šablony (guide). Práci se šablonou 
však autor nepovažuje za tak přesnou, 
aby bylo možné předoperačně zhotovit 
provizorní suprakonstrukci a imediátně 
ji fixovat k implantátům, jak se někdy 
v odborné literatuře doporučuje. Ne-
výhodou obou technik je cena, někdy 
nadměrné nároky na maximální otevře-
ní úst pacienta a problémy se sterilitou 
výkonu. Autor zdůraznil, že počítačem 
podporovaná implantace je progresivní 
metoda, která však není vhodná pro za-
čínající implantology. 

Prezentovaná sdělení byla vysoce 
kvalitní a posluchači odjížděli domů 
spokojeni. Organizátoři zvou všechny 
příznivce implantologie a implantolo-
gického klubu na příští tradiční „miku-
lášské“ sympozium, které se bude konat 
2. prosince 2017. Podrobnosti najdete 
na www.ikcr.cz.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

JUBILeJNÍ SyMPOZIUM IMPLANTOLOGů

Hlavním přednášejícím na jubilejním 
sympoziu IK ČR byl prof. Rolf Ewers.
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SeRIÁL ČSK K eLeKTRONICKÉ eVIDeNCI TRŽeB 
A eLeKTRONICKýM ReCePTůM

Od 1. ledna 2018 vznikne zubním lékařům povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronického 
receptu a od 1. března 2018 rovněž povinnost elektronicky evidovat tržby (eeT). Česká stomatologická komora 
připravila pro své členy seriál, jehož cílem je vysvětlit základní otázky týkající se této problematiky.

4. DÍL: CO Je NOVÉHO V PŘÍPADU e-ReCePT

Obecné informace o tom, jak se na 
používání elektronického receptu při-
pravit, jsme zveřejnili v LKS č. 10/2017 
na str. S130 – S131. V tomto dílu seriá-
lu přinášíme některé aktuální informace 
o e-receptu a také varování před nebez-
pečnou praxí, kterou jsme v souvislosti 
s agendou e-receptu zaznamenali.

Odložení elektronických receptů 
není pravděpodobné

Podle platného zákona o léčivech bude 
možno předepisovat humánní léčivé pří-
pravky počínaje 1. lednem 2018 pouze 
elektronicky. Senát Parlamentu České re-
publiky projednává návrh novely zákona 
o léčivech, která by (pokud by byla schvá-
lena) odsunula povinnou elektronickou 
preskripci o dva roky, tedy na rok 2020. 
Jedná se však zatím jen o senátní návrh 
zákona, který je v současné době ve fá-
zi projednávání ve výboru pro zdravotnic-
tví a sociální politiku. Tento výbor má na 
projednání čas do 27. 11. 2017. Pokud by 
následně senát v tzv. druhém čtení návrh 
schválil, jednalo by se o senátní návrh zá-
kona, který by byl předložen poslanecké 
sněmovně k běžnému projednání. Prav-
děpodobnost, že by celý legislativní pro-
ces proběhl do konce r. 2017, je tak vel-
mi malá, a proto je třeba počítat s tím, že 
povinná elektronická preskripce začne od 
začátku r. 2018 platit.  

Výjimku dostanou nejspíš jen lékaři 
a zubní lékaři, kteří předepisují 
recepty sobě nebo svým blízkým

Zákon předpokládá, že ministerstvo 
zdravotnictví vyhláškou určí situace, kdy 
bude i po 1. 1. 2018 vystavení receptu 
v listinné podobě vždy přípustné. Zmíně-
ná vyhláška zatím stále nebyla vydána, 
je však k dispozici její návrh. Z něj vy-
plývá, že zubní lékaři se na výjimky z e-
-preskripce spoléhat nemohou. Situace je 
zatím taková, že recept v listinné podo-
bě bude pravděpodobně moci vystavovat 
zubní lékař, který poskytuje zdravotní pé-
či sobě nebo osobě blízké. Návrh vyhláš-
ky umožní vystavit recept v listinné po-
době i v případech, kdy to nebude objek-

tivně technicky možné (např. při výpadku 
elektřiny, poruše počítače, výpadku cen-
trálního úložiště receptů či výpadku slu-
žeb poskytovatele internetu). Nepředpo-
kládá se však, že by se předepisující lékař 
mohl vyhnout povinné elektronické pre-
skripci jen proto, že je zvyklý psát recep-
ty na papír, případně že nemá v ordinaci 
počítač nebo připojení k internetu. Tyto 
důvody totiž navržená právní úprava ne-
považuje za objektivní.

e-recept potřebuje jen ten (zubní) 
lékař, který skutečně předepisuje 
recepty

Povinná elektronická preskripce začí-
ná od 1. 1. 2018. To ale neznamená, že 
by hned 1. ledna musel každý zubní lé-
kař mít připraven výpočetní systém pro 
vytváření elektronických receptů. Zákon 
(zubním) lékařům neukládá povinnost 
zajistit si přístup do Centrálního úložiště 
elektronických receptů, pokud nepotře-
bují psát recepty. Jinými slovy, (zubní) lé-
kař musí být připraven použít elektronic-
ký recept až ve chvíli, kdy skutečně bude 
vystavovat první recept. 

Nikdy nikomu nezpřístupňujte svůj 
elektronický podpis

Každý, kdo bude vystavovat elektro-
nické recepty, si bude muset obstarat též 
kvalifikovaný elektronický podpis (o tom, 
jak při tom postupovat, jsme psali v LKS 
č. 10/2017 na str. S130). Tento tzv. elek-
tronický podpis bude potřeba jak při 
vlastním vystavování elektronických re-
ceptů, tak hned v rámci přípravy na elek-
tronickou preskripci při podávání žádos-
ti o přístup do Centrálního úložiště elek-
tronických receptů (viz LKS č. 10/2017 
str. S131). 

Právě podání této žádosti a vůbec za-
řízení všeho potřebného pro elektronic-
kou preskripci bývá předmětem nejrůz-
nějších nabídek, jimiž jsou v současné 
době (zubní) lékaři doslova bombardo-
váni. Akceptaci těchto nabídek je třeba 
vždy pečlivě zvážit: jde hlavně o to, aby 
cena nabízené služby odpovídala jejímu 
skutečnému přínosu. Přitom je třeba mít 

na paměti, že nabídka může být akcep-
tována a smlouva uzavřena i telefonic-
ky. Protože zubní lékař není při sjedná-
ní takové smlouvy v postavení spotřebi-
tele, ale jedná jako podnikatel, nebude 
mít zpravidla možnost smlouvu později 
jednoduše zrušit. V každém případě je 
nutno odmítnout takové nabídky, kte-
ré počítají s tím, že předepisující lékař 
zpřístupní nějaké další osobě svůj elek-
tronický podpis, aby tato osoba mohla 
za něj vyřídit a podepsat žádost o pří-
stup do Centrálního úložiště elektronic-
kých receptů, případně uskutečnit něja-
ké další kroky. elektronickým podpisem 
smí podepisovat vždy jen ten, komu ten-
to podpis patří. Nikdy nikomu nezpří-
stupňujte svůj elektronický podpis. Po-
kud služba, kterou vám někdo poskytuje 
(např. vyřízení žádosti o přístup do Cen-
trálního úložiště elektronických recep-
tů) vyžaduje, abyste se podepsali elektro-
nickým podpisem, je nutné, abyste tento 
podpis uskutečnili sami na svém počítači. 

Zpřístupnění elektronického podpisu 
někomu jinému je stejně nebezpečné, 
jako kdybyste mu dali prázdný list papí-
ru, který byste v dolní části opatřili svým 
vlastnoručním podpisem.

Vyřízení žádosti o přístup do 
centrálního úložiště trvá týdny

Prvním krokem k e-receptu je získá-
ní kvalifikovaného elektronického pod-
pisu, druhým pak podání žádosti o pří-
stup do Centrálního úložiště elektronic-
kých receptů. Elektronický podpis si vy-
žádá jeden osobní kontakt s příslušnou 
certifikační autoritou a pár minut práce 
u počítače. Žádost o přístup do centrál-
ního úložiště se vyplní a odešle rovněž 
prostřednictvím počítače. Její vyřízení 
však trvá několik týdnů. Každý, kdo ví, 
že bude potřebovat vystavovat recep-
ty hned na začátku r. 2018, by si pro-
to měl zajistit kvalifikovaný elektronický 
podpis a podat žádost o přístup do Cen-
trálního úložiště elektronických receptů 
co nejdříve, nejpozději do konce listo-
padu 2017. 

Mgr. Jiří Slavík
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Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena Řeháková

Mám zaměstnance, který je 
od 30. března na neschopence 
a ta bude přesahovat až do 
roku 2018. V lednu 2017 měl 
neschopenku na pět pracovních 
dní. Na kolik dní dovolené má 
v roce 2017 nárok? Zaměstnanec 
pracuje na plný úvazek.

Při výpočtu délky dovolené u vašeho 
zaměstnance se bude vycházet ze záko-
níku práce. V § 212 se praví, že zaměst-
nanci, který za nepřetržitého trvání pra-
covního poměru k témuž zaměstnava-
teli konal u něho práci alespoň 60 dnů 
v kalendářním roce, přísluší dovole-
ná za kalendářní rok. Za odpracovaný 
se považuje den, v němž zaměstnanec 
odpracoval převážnou část své směny. 
Protože váš zaměstnanec neodpraco-
val 60 dnů, ale pouze 58 dnů (leden 17, 
únor 20 a březen 21), počítá se dovole-
ná podle § 214, který praví, že zaměst-
nanci, jemuž nevzniklo právo na dovo-
lenou za kalendářní rok, protože neko-
nal v kalendářním roce u téhož zaměst-
navatele práci alespoň 60 dnů, přísluší 
dovolená za odpracované dny v délce 
jedné dvanáctiny dovolené za kalendář-
ní rok za každých 21 odpracovaných 
dnů v příslušném kalendářním roce. Váš 
zaměstnanec má nárok na dvě dvanác-
tiny dovolené.

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

www.trhordinaci.cz

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

zajištění FINANCOVÁNÍ a daňové 
optimalizace na základě našeho ocenění

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

SLEDUJTE

KONTAKTUJTE

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

Výsledky výzkumu aplikujeme v praxi:

Město Horní Cerekev nabízí od 1. ledna 2018  
k pronájmu nebytové prostory  

ordinace zubního lékaře  
na adrese Březinova 398 v Horní Cerekvi o velikosti:

 zdravotnické prostory 42,6 m2

 ostatní prostory 31,3 m2

Pronájem nebytových prostor je včetně standardního vybavení 
zubní ordinace (zubní souprava, rentgen, radioviziografie atd.) 

+ od 1. července 2018 pronájem bytu z majetku města,  
to vše za velmi výhodných cenových a finančních podmínek.

Bližší informace podá starosta města Ing. Jaroslav Andrle
tel.:  565 396 495 
gsm: 607 983 297

e-mail: starosta@hornicerekev.cz

Ukončila jsem výkon povolání ke 
konci roku 2016. Svůj podíl ve 
společnosti s ručením omezeným 
jsem prodala ke konci března 
2017. Komora po mně nyní 
požaduje příspěvky v kategorii 
„provozovatelé vlastní praxe“, 
přestože už od konce roku 2016 
nepracuji. Je takový postup 
správný?

Ano. Pro určení, do které kategorie 
ročního členského příspěvku člen Ko-
mory spadá, není rozhodný faktický 
stav, ale právní stav. Není proto důleži-
té, kdy člen Komory fakticky přestal pra-
covat, ale kdy přestal být poskytovate-
lem zdravotních služeb, případně kdy 
přestal být společníkem právnické oso-
by, která je poskytovatelem. Dokud je 
člen Komory držitelem oprávnění k po-
skytování zdravotních služeb (tedy je 
poskytovatelem), je povinen platit roč-
ní členský příspěvek v kategorii „pro-
vozovatelé vlastní praxe a společníci 
právnických osob“, a to i tehdy, pokud 
by sám ve své praxi vůbec nepracoval. 
Totéž platí pro společníky právnických 
osob: dokud svůj podíl nepřevedou ně-
komu jinému, jsou povinni platit člen-
ské příspěvky v kategorii „provozova-
telé vlastní praxe a společníci právnic-
kých osob“, i když ve společnosti nevy-
konávají povolání zubního lékaře.

Rozhodným datem je v každém ka-
lendářním roce vždy 31. ledna. Každý 
člen Komory, který je k tomuto dni po-
skytovatelem (tedy má oprávnění k po-
skytování zdravotních služeb) nebo spo-
lečníkem právnické osoby, která je po-
skytovatelem, platí roční členský příspě-
vek v kategorii „provozovatelé vlastní 
praxe a společníci právnických osob“. 
Není rozhodné, co se stane po rozhod-
ném dni. Jestliže tedy člen Komory pro-
dá svůj podíl ve společnosti s ručením 
omezením k 1. únoru, je povinen zapla-
tit roční členský příspěvek v kategorii 
„provozovatelé vlastní praxe a společní-
ci právnických osob“, protože k 31. led-
nu ještě byl společníkem. Stejně na tom 
bude i člen Komory, kterému zanikne 
jeho oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb k 1. únoru.

Lze proto doporučit, aby členové Ko-
mory, kteří chtějí ukončit svoji činnost 
nebo prodat svůj podíl v právnické oso-
bě, pamatovali na to, že z hlediska pří-
spěvkové povinnosti je výhodné tyto 
kroky směřovat vždy před 31. leden pří-
slušného roku. 

KONTAKTy na „Právní poradnu“ 
a „Ekonomickou poradnu“ 
najdete na www.dent.cz 
v sekci Pro členy.
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připravujeme

Zavedené stomatologické zařízení 
v Dolním Dvořišti

HLEDÁ
ZUBNÍHO LÉKAŘE
Požadovaná praxe min. 1 rok. 

Nástup možný ihned.
Plat až 100 000 Kč netto. 

Možnost dopravy služebním autem.

Kontakt: info@zahnprothetik.cz
Tel.: +420 380 324 252

Do špičkově vybavené laboratoře 
(CAD/CAM systém)

přijmu zubního 
technika/ techničku

na plný pracovní úvazek. 
Možnost profesního  
i finančního růstu. 

V případě vážného zájmu mne 
kdykoliv kontaktujte.

MUDr. Patrik Krpčiar
Nerudova 1228,
570 01  Litomyšl 

Tel.: +420 603 931 480

Obec Ostravice hledá 
zubního lékaře 

Ordinace o celkové ploše 
77 m2, v budově obecního 

úřadu v centru obce. 
Stávající zařízení ordinace 

možno odkoupit.  
Informace na  

www.obec-ostravice.cz 
Tel. 558 412 541

Maxi DENTAL, s. r. o., Břeclav
přijme

ZUBNÍHO LÉKAŘE
Nástup dle dohody, nejpozději 3–6/2018, 
pozdější podíl nebo převzetí praxe možné.

Kontakt: krupovaa@centrum.cz
tel. +420 608 136 410, www.maxidental.cz

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

zaměstná zubního lékaře. 
Umožňujeme: pro lékařky na MD i částečný úvazek a hlídání dětí v pracovní době.

Nabízíme: dobrý výdělek, křeslo pro leváka, příspěvky na vzdělávání, obědy i sportovní aktivity. Stabilizační peněžité 
odměny, pět týdnů dovolené a špičkové vybavení pracoviště. K dispozici služební byt s dotovaným nájmem.

Nástup možný ihned.

STOMATs.r.o.
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

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

Listopad je „dušičkový“ měsíc, jako 
stvořený pro černou hodinku, strašidla 
a historky, při nichž se můžeme i trošič-
ku bát. O svůj nevšední zážitek se s ná-
mi podělila MUDr. eva Obermajerová 
z Rakovníka:

„Posílám fotku dívky, která se v or-
dinaci rozhodla vyzkoušet můj smysl 
pro humor. Místo rovnátka měla v ús-
tech toto. Musím říct, že jsem se oprav-
du lekla!“

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

Kazuistiku Zevní píštěl orofaciální oblasti odontogenního původu 
pro LKS zpracovala MUDr. Blanka Tichavová z Nemocnice České 
Budějovice a privátní praxe v Křemži. Autorka upozorňuje na nedo-
statečné povědomí o této problematice jak mezi všeobecnými, tak 
zubními lékaři. V klinické praxi jsou pak pacienti často podrobová-
ni zdlouhavé a nevhodné terapii, která oddaluje stanovení správné 
diagnózy a vyléčení.

ZeVNÍ PÍŠTĚL JAKO PODCeňOVANÉ TÉMA 

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)
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NOVÉ ORTODONTICKÉ 
CeNTRUM V MOTOLe
Dne 11. října otevřeli ve FN Motol 
rekonstruované Ortodontické centrum se 
sedmi moderně vybavenými ambulancemi 
a vlastní ortodontickou laboratoří. V dohledné 
době k nim přibude ještě zvláštní ordinace 
dentální hygieny. Pro milovníky statistik dvě 
zajímavá čísla. Víte, kolik pacientů motolští 
stomatologové ošetří za celý rok? Téměř 
pětadvacet tisíc – a z nich je prakticky polovina 
těch ortodontických...

Pracoviště nehledejte v hlavní budově. 
Sídlí v jednom z přízemních domků blízko 
jižní brány areálu. A nakonec to, co je také 
velmi důležité. Dílo je dokončeno a má 
už funkční a fungující zázemí. Počínaje 
důvtipně vyřešenými prostorami denní 
místnosti pro personál a konče zbrusu 
novou laboratoří, která se již rozjela na 
plné obrátky.

Na našich fotografiích je nejen pohled do 
jedné z nových ordinací, ale i slavnostní 
otevření Ortodontického centra při 
Stomatologické klinice dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol. Na snímku 
slavnostního přípitku jsou zleva: vedoucí 
lékařka Ortodontického centra MUDr. 
Petra Hofmanová, vedle ní přednostka 
kliniky prof. MUDr. Taťjana Dostálová, 
DrSc., MBA, prezident ČSK doc. MUDr. 
Roman Šmucler, CSc., náměstek ředitele 
FN v Motole pro léčebně preventivní péči 
MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana 
Nováková, MBA, a vedoucí Odboru 
komunikace Mgr. Pavlína Danková. 

Připravil Ladislav Šolc
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SEE FOR YOURSELF: www.ivoclarvivadent.com/style

The first metal-ceramic containing patented oxyapatite

!YOURMAKE IT
STYLE

• Make it fast. IPS Style’s low shrinkage saves you time.

• Make it easy. The material’s ease of use ensures reliable results.

• Make it natural. The patented oxyapatite controls the translucency and depth effect.

Make it your Style. Try it now!
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NOVINK
A

První metalokeramika obsahující patentovaný oxyapatit

●  Pracujte rychleji. Nízké smršťování IPS Style šetří Váš čas.

●  Pracujte snáze. Snadné použití materiálu zajišťuje spolehlivé výsledky.

●  Pracujte přirozeně. Patentovaný oxyapatit reguluje translucenci a efekt hloubky.

Pracujte ve vlastním Style. Vyzkoušejte hned teď!

PODÍVEJTE SE SAMI: www.ivoclarvivadent.com/style
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DENTIS V ČÍSLECH!

97 %
úspěšnost
ve všech

indikacích

přes

13 000
položek
skladem

12
 let na ČR
a sR tRhu

cena
chiRuRgické
sady již od

36 300 KČ
vČ. dph

přes

330
aktivních
uživatelů

(ČR&sR)

používáno v

73
zemích světa

4 000 000 
pRodaných
implantátů

25 %
pRůměRný
meziRoČní

Růst

20
implantátů

zdaRma
k chiRuRgické

sadě

cena za
implantát

již od 
1 900 KČ

vČ.dph

15 %
z příjmů dáváme
zpět do výzkumu

a vývoje
doživotní 
záRuka na 
implantáty

pRůměR
nejužší
fixtuRy

2 mm

pRůměR
nejšiRší
fixtuRy

8 mm

doRuČení
po pRaze do

30 mINuT

doRuČení
po ČR do

24 HoDIN

doRuČení
po sR do

48 HoDIN

zákaznický 
seRvis

24/7/365

JSmE ŘEŠENÍ! JSmE DENTIS!


