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

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

SinossGraft Perio 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula

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

SinossGraft Cone 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Cylinder

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

SinossGraft Block 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Block

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proc všichni kupují
Novadento?
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z představenstva ČSK

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČSK
10. 11. 2017

Standardně strukturovaný program 
obsahoval informace za uplynulé 
období, o plánovaných událostech 
a zprávy o činnosti orgánů ČSK. 
Podrobné informace určené výhradně 
členům ČSK jsou zveřejněny na 
www.dent.cz (Pro členy/Jednání 
představenstva).
Ve spolupráci s prezidentem ČSK 
doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, 
CSc., jsme zpracovali následující 
informace: 

Veškeré dění listopadového zasedá-
ní představenstva ČSK bylo dáno tím, že 
jen několik hodin poté začalo 68. jed-
nání sněmu ČSK v Plzni. Ozvláštněním 
tohoto zasedání bylo, že představenstvo 
jako vůbec první otestovalo novinku, 
a to elektronické hlasování, které zpře-
hlednilo a urychlilo průběh hlasování 
při pátečním jednání a poté i na sněmu. 

Kromě informací za minulé obdo-
bí patřily ke klíčovým tématům návrhy 
na kandidáty do komisí a výborů sně-
mu, které následně prošly standardním 
volebním procesem sněmu ČSK. Před-
stavenstvo také do detailu „dopilovalo“ 
a schválilo své programové prohlášení 

na funkční období 2017 – 2011, pro-
jednalo harmonogram akcí ČSK na rok 
2018 a připravilo návrhy pro usnesení 
sněmu. Šlo zejména o debatu k posto-
ji k elektronickému receptu s ohledem 
na nutnost postavit se za členy Komo-
ry, kteří by z jakéhokoliv důvodu nemě-
li elektronický recept včas k dispozici, 
i kdyby si o něj včas zažádali.

Dalším diskutovaným záměrem byla 
podpora aktualizace členského regist-
ru a ruku v ruce s tím i usnášeníschop-
nosti sněmů OSK. Výstupem je poměr-
ně rozsáhlý materiál, který byl den na-
to přednesen sněmu. Nyní by o tomto 
záměru měla být vedena debata na ob-
lastech tak, aby na květnovém sněmu 
2018 v Mikulově, případně na podzim-
ním sněmu v Liberci, mohl být schválen 
finální dokument, jehož cílem je nejen 
řešit problém neaktuálních dat v regist-
ru členské základny, ale i přispět k tomu, 
aby všechny OSK byly usnášeníschopné.

Velkou pozornost představenstvo vě-
novalo plnění rozpočtu ČSK za prvních 
devět měsíců roku 2017. Dosavadní vý-
sledky jsou oproti plánu lepší, a tak nám 
umožňují úspěšně zvládnout i závěreč-
nou čtvrtinu roku.

Důležitým rozhodnutím bylo respek-
tovat nový zákon týkající se aprobač-
ního řízení. Podle názoru preziden-
ta ČSK, s nímž se ztotožnilo i předsta-
venstvo, zákon neumožňuje přijímat za 
členy ČSK zubní lékaře, kterým sice již 
bylo ze strany MZ ČR schváleno vzdě-
lání a kteří již započali aprobační říze-
ní, ale toto řízení ještě úspěšně neukon-
čili. Jejich obvykle pětiměsíční praxe se 
podobá spíš tomu, co zažívají studenti 
zubního lékařství. Z hlediska zákona te-
dy nemají splněnu důležitou zkoušku, 
a proto není jiná možnost, než je při-
jmout za členy ČSK až po závěrečném 
ukončení aprobačního řízení.

Představenstvo schválilo složení od-
borného organizačního výboru Praž-
ských dentálních dnů a tím i intenziv-
ní práci na uskutečnění nového ročníku 
této klíčové akce. Zároveň byl schválen 
systém volby do vědecké rady ČSK, tak 
jak bude pracovat od roku 2018. Schvá-
leno bylo také nové složení redakční ra-
dy časopisu LKS. 

Vzápětí po zasedání představenstva 
proběhlo v Plzni setkání s předsedy 
OSK (viz str. 256). 

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

●● K Přihlášení k této rámcové smlouvě 
uzavřené mezi Českou stomatologickou 
komorou a Kooperativou pojišťovnou, a. s., se 
může přihlásit každý člen ČSK, který poskytuje 
zubní péči jako fyzická nebo právnická osoba.

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

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

Úhrada pojistného na rok 2018
a) Máte datum vzniku pojištění v lednu? Úhradu pojistné částky 
provéďte do 31. ledna.
b) Máte datum vzniku pojištění v jiném měsíci? Úhradu proveďte 
nejpozději do prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byla 
smlouva uzavřena.

Způsob placení pojistného:  
převodem na č. ú. 3655040277/0100,  
VS – identifikační kód člena nebo rodné číslo, KS – 3558.

Na poskytnuté e-mailové adresy zasíláme přede dnem vzniku 
pojištění připomínku úhrady pojistné částky. V případě, že máte 
nastavený trvalý příkaz nebo jste již úhradu provedli, neberte tuto 
připomínku na vědomí.

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

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

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

společný e-mail: profesnipojisteni@dent.cz
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K ÚHRADOVé VyHLÁŠCE NA ROK 2018

KOMORA PŘEDALA OCENĚNÍ 
DOCENTCE OLZE KOMÍNKOVé

z revizní komise ČSK

REJSTŘÍK ČLÁNKů ZVEŘEJNĚNýCH V LKS 2017
Uvnitř tohoto prosincového LKS je vložena zvláštní příloha Rejstřík článků 
zveřejněných v časopise LKS 2017, ročník 27. Rovněž je k dispozici ve 
formátu PDF na www.dent.cz (Časopis LKS). Podle základních tematických 
kategorií v něm najdete přehled hlavních statí s uvedením autora, čísla 
a strany LKS. Rejstřík slouží ke snadnému vyhledání článků, k nimž se 
potřebujete vrátit. 

HARMONOGRAM 
JEDNÁNÍ A VyBRANýCH 
AKCÍ ČSK V ROCE 2018
naleznete na www.dent.cz (Pro členy)

INFORMACE Z JEDNÁNÍ
RK ČSK 10. 11. 2017

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

Zabývali jsme se běžnou agendou, 
tj. zasíláním ekonomické dokumentace 
z OSK, zápisů z jednání RK OSK atd.  

Jedním z bodů tohoto zasedání byla 
zevrubná kontrola plnění rozpočtu ČSK 
za rok 2017. Dále jsme provedli kont-
rolu průběhu voleb do orgánů OSK, po-
hledávek ČSK po lhůtě splatnosti, ná-
kladů na Apolenku, čerpání Účtu klinik, 
stavu sociálního fondu atd. Dalším bo-
dem bylo dokončení zprávy o činnosti 
RK ČSK od května 2017. Rovněž jsme 
projednali návrh novely disciplinárního 
řádu ČSK, který byl poté předložen sně-
mu ČSK. Nemalou část jednání tvořilo 
řešení stížností, ať už zaslaných z RK 
OSK, nebo odvolání proti závěrečné-
mu stanovisku RK OSK. Někteří členo-
vé RK ČSK se zúčastnili pátečního jed-
nání představenstva ČSK.

MUDr. Jiří Jandl
člen RK ČSK

diář

V nejbližších týdnech jsou plánována 
tato jednání a akce: 

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

(12. 1., Praha)
●● Zasedání představenstva  

(12. – 13. 1., Praha)
●● Setkání předsedů OSK se členy 

představenstva ČSK  
(19. 1. Praha; 26. 1. Olomouc)

O prosincových událostech 
budeme informovat v následujícím 
LKS č. 1/2018.

Mezi těmi, komu Komora v září udělila čestný titul Osobnost české stomatologie, 
byla také doc. MUDr. Olga Komínková, CSc. Slavnostního ceremoniálu v Karolinu 
se však paní docentka bohužel nemohla zúčastnit. Proto ji v listopadu navštívil pre-
zident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a osobně jí jménem Komory ocenění 
předal. A šéfredaktor LKS PhDr. Ladislav Šolc vše zdokumentoval nejen pro komo-
rová média, ale hlavně na památku pro paní docentku, kterou projev úcty ze strany 
Komory potěšil – a zjevně i dojal...

Redakce

Úhradová vyhláška č. 353/2017 Sb., 
o cenách zubní péče na příští rok, 
která byla vydána ve Sbírce zákonů 
30. 10. 2017, přinesla rekordní nárůst 
prostředků pro stomatologii. Přesto 
byla do jisté míry překvapením. 

Poprvé po dlouhých letech nerespek-
tovalo ministerstvo zdravotnictví doho-
du zdravotních pojišťoven se Zubohra-
dem a zasáhlo do textu výkonů, kte-
ré souvisejí se zákazem používat od 
1. 7. 2018 amalgám u dětí do 15 let, tě-

hotných a kojících žen. Na jedné stra-
ně došlo u řady kódů k navýšení úhrad, 
na druhé straně pracovníci ministerstva, 
odpovědní za vydání vyhlášky, bez kon-
zultace s ČSK změnili náhradní materi-
ál, na kterém se Zubohrad se zdravotní-
mi pojišťovnami v rámci dohodovacího 
řízení dohodl. 

Celý text úhradové vyhlášky a přílo-
ha č. 11 vyhlášky, která se týká stoma-
tologie, je zveřejněna v Aktualitách pro 
členy na webových stránkách Komory.



256 LKS 12/2017

PLZEňSKé SETKÁNÍ PŘEDSEDů OSK 

První pravidelné setkání předsedů 
oblastních stomatologických komor 
se členy představenstva ČSK ve 
funkčním období 2017 – 2021 bylo 
spojeno s několika novinkami. 
Konalo se v pátek 10. 11. 2017 
v Plzni a předsedové všech 
jednašedesáti OSK byli poprvé 
pozváni i na samotný průběh 
víkendového sněmu ČSK, a to 
z logického důvodu: aby předávání 
informací bylo jasné a přímé 
a kolegové stojící v čele jednotlivých 
OSK měli vhled do dění sněmu, 
i když nejsou jeho členy.

Vezmeme-li v úvahu, že členem sně-
mu je přitom celých 59 % zvolených 
předsedů OSK, pak má tato organizační 
novinka nesporně své výhody i z časo-
vých a finančních důvodů.

Za představenstvo ČSK se setkání zú-
častnili prezident doc. MUDr. Roman 
Šmucler, CSc., a viceprezident MUDr. 
Robert Houba, Ph.D. Předsedům se ta-
ké představili nově ustanovení koordi-

Dva členové představenstva 
ČSK se budou věnovat 
intenzivní spolupráci 
s oblastmi. U mikrofonu 
je MUDr. Rudolf Jakl, 
koordinátor pro české 
regiony, a za ním 
MUDr. Jaroslav Vostrejž, 
koordinátor pro moravské 
a slezské regiony.

Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia 
Ďuríková seznámila předsedy se 
servisem poskytovaným oblastem 
a Mgr. Jiří Slavík je provedl částí webu, 
která je určena funkcionářům OSK.

Předsedové OSK byli na pravidelné jednání s členy představenstva ČSK pozváni do Plzně, aby měli možnost zúčastnit se 
i víkendového rokování sněmu Komory. Předsedy přivítali (na snímku vlevo) prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.

nátoři spolupráce centra s oblastmi – 
MUDr. Rudolf Jakl pro české regiony 
a MUDr. Jaroslav Vostrejž pro morav-
ské a slezské regiony. Tato další novinka 
vychází z požadavku, aby Komora byla 
pro oblasti skutečnou oporou a posky-
tovala jim i potřebný regionální servis. 

Část programu plzeňského setkání 
byla zaměřena na základní informace 
o jednotlivých součástech spolupráce 
mezi centrem ČSK a oblastmi. Ty by-
ly důležité zejména pro nově zvolené 
předsedy OSK, kterých je 40 % z celko-
vého počtu. Předsedové byli seznámeni 
s výsledky voleb na oblastech, podrob-
ně s komorovým webem a jeho částí 
pro funkcionáře, se servisem, který mů-
žou OSK využívat prostřednictvím cen-
tra (např. internetové bankovnictví, da-
tové schránky, majetkové pojištění OSK, 
software pro mzdovou agendu OSK, zá-
kaznická karta České pošty apod.). Ho-
vořilo se o způsobu sdělování informa-
cí členům Komory, o možnosti zřízení 
a správy webových stránek OSK pro-
střednictvím centra, o poslání krajských 
mluvčích. Probrána byla také statistika 
činnosti OSK v r. 2017 a termíny zasílá-
ní materiálů z oblastí do centra. Podrob-
né informace předsedům poskytli práv-
ník Mgr. Jiří Slavík a za Kancelář ČSK 

Ing. Silvia Ďuríková, Ing. Jitka Povolná, 
Mgr. Zina Sladkovská. 

Další část jednání byla standardně 
věnována debatě k aktuální problema-
tice OSK, v níž zazněly otázky zejmé-
na k e-receptu, amalgámovým výplním, 
nedostatku anestetik na trhu, hygienic-
kým kontrolám atd. 

Obsáhlá rozprava se rozvinula ke 
dvěma tématům. Prvním byla účast zá-
stupců OSK na výběrových řízeních 
zdravotních pojišťoven, a to i v souvis-
losti s návrhem usnesení sněmu o postu-
pu při výběrových řízeních, jehož cílem 
je, aby zástupci OSK mohli zohlednit si-
tuaci v regionu (viz schválené usnese-
ní sněmu na str. 262). Druhým tématem 
byla připravovaná potenciální změna 
stanov směřující k podpoře členského 
registru a usnášeníschopnosti, o níž dá-
le diskutoval sněm. 

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman 
Šmucler, CSc., seznámil předsedy s ak-
cemi plánovanými v r. 2018 a vyzval je 
k zasílání připomínek ke komorovému 
webu a námětů pro jeho novou úpravu. 
Závěr jednání patřil vystoupení zástup-
ce Kooperativy pojišťovny, a. s., o pro-
fesním pojištění.

Zpracovala Iva Žáková
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reportáž

V pořadí 68. jednání sněmu ČSK se konalo 11. – 12. listopadu 2017 v Plzni a bylo 
prvním zasedáním tohoto nejvyššího orgánu Komory ve funkčním období 2017 – 2021. 
K hlavní obsahové náplni sněmu proto patřilo stanovení základní linie práce Komory 
na nadcházející čtyři roky a schválení rozpočtu ČSK na rok 2018. Velkým tématem byly 
aktuální problémy, jako je e-recept či výběrová řízení se zdravotními pojišťovnami, 
nebo otázky týkající se vnitřní politiky Komory a její členské základny. 

Z 68. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK

NOVé SLOŽENÍ 
A NOVINKy NA SNĚMU 

Za předsednickým stolem sněmu za-
sedlo nové představenstvo, v novém 
složení pracují revizní komise a čest-
ná rada ČSK. Vedle zkušených delegá-
tů oblastních stomatologických komor 
se zasedání také poprvé zúčastnili nově 
zvolení členové sněmu, kterých je čty-
řicet procent z celkového počtu 95 sně-
movníků, a je mezi nimi řada mladých 
tváří. Na sněm byli poprvé pozváni i ti 
předsedové OSK, kteří zároveň nejsou 
členy sněmu (podrobněji viz str. 256). 
Vítanými účastníky byli poprvé i oba 
exprezidenti ČSK MUDr. Jiří Pekárek 
a MUDr. Pavel Chrz.

Několik novinek se objevilo také 
hned v úvodu programu. Sněm byl za-
hájen znělkou s videoprojekcí, která se 
vtipně nesla v duchu: jde o vážné vě-
ci, ale nebereme se smrtelně vážně. 
Překvapením byly videozdravice prezi-
dentů dalších tří komor – lékařské, lé-
kárnické a veterinární. Nově byla poja-
ta i společenská stránka, neboť Komora 
není jen o práci, ale i o spolkovém ži-
votě. Již v pátek v předvečer sněmu by-
li sněmovníci a hosté pozváni na prezi-
dentský welcome drink s občerstvením 

Listopadový sněm byl i pro prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., 
prvním v této nejvyšší komorové funkci. 

S návrhem rozpočtu ČSK na rok 2018 členy sněmu podrobně seznámil hospodář MUDr. Milan Řezáč 
(snímek vlevo). Zprávy o činnosti za uplynulé období přednesli (snímek vpravo) za RK ČSK její předsedkyně 
MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a za ČR ČSK MUDr. Libor Liberda. Po jejich levici je člen 
představenstva ČSK MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.

a pro sobotní večer byl připraven přímo 
v hotelu Primavera hudební program 
i s možností tance.

Veskrze praktickou novinkou bylo 
hlasování pomocí hlasovacího zaříze-
ní, které nahradilo dosavadní „žluté líst-

ky“ a jejich sčítání skrutátorkami. Pre-
zident Komory a koordinátoři jednotli-
vých bloků jednání využili novou tech-
niku nejen pro klasické hlasování, ale 
i k získání odpovědí na řadu otázek, po-
třebných pro zjištění názorů na to, jak 
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Sněm zasedl k 68. jednání v novém složení. Poprvé byli hosty všichni předsedové OSK a oba exprezidenti Komory MUDr. Jiří Pekárek 
a MUDr. Pavel Chrz (na snímku jsou v první řadě). Přítomni, i když jen virtuálně, byli také prezidenti dalších tří komor – lékařské, 
lékárnické a veterinární. Na této fotografii k zubním lékařům ve své videozdravici hovoří prezident ČLK MUDr. Milan Kubek. 

má Komora při hájení zájmů svých čle-
nů dále postupovat. Prvotní nedůvěru 
k hlasovací „krabičce“ brzy vystřídalo 
nadšení. Zvednout ruku pro nebo pro-
ti a veřejně tak přiznat svůj názor pře-
ce jen vyžaduje určitou dávku odvahy. 
Tento faktor hlasovací zařízení zcela 
eliminovalo a umožnilo tak rozproudit 
velmi živou, velmi otevřenou a ve svém 
důsledku velmi užitečnou diskuzi.

Vzhledem k tomu, že k listopadové-
mu sněmu se v mnoha směrech pojilo 
slovo „poprvé“, bylo třeba zvolit komi-
se a výbory sněmu pro funkční obdo-
bí 2017 – 2021. Šlo o mandátovou a ná-
vrhovou komisi a o výbory rozpočtový, 
legislativní a pro vysoké školy. Zvolena 
byla také volební komise pro volby vý-
borů sněmu ČSK.

Pravomoci, činnost a pravidla jedná-
ní sněmu ČSK pak shrnul a zrekapitu-
loval člen představenstva ČSK MUDr. 
Jan Černý. Zdůraznil nutnost spoluprá-
ce a včasného a přesného předávání in-
formací v oblastních stomatologických 
komorách.

KOMORA 
V UPLyNULéM OBDOBÍ

V úvodu jednání si sněm s úctou při-
pomněl osobnost prof. MUDr. Jiřího 
Mazánka, DrSc., člena čestné rady ČSK, 
který nečekaně zemřel letos v červnu.

Ve zprávě o činnosti za uplynulé ob-
dobí shrnul prezident ČSK doc. MUDr. 
Roman Šmucler hlavní události a akce 
od předchozího květnového zasedá-
ní. Připomínáme, že členové ČSK jsou 
o podrobnostech práce a jednotlivých 
kroků Komory průběžně informováni na 
webových stránkách www.dent.cz, na 
facebooku a v časopisu LKS prostřed-
nictvím zpráv z jednání představenstva, 
reportáží a dalších stavovských článků.

Zprávu revizní komise ČSK za uply-
nulé období přednesla její předsedkyně 
MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková. 
RK ČSK k 31. 10. 2017 řešila celkem 
141 stížností, z toho 88 jich bylo ukon-
čeno a 53 jich je stále v šetření. Za deset 
měsíců tohoto roku bylo zodpovězeno 
celkem 350 telefonických, 204 e-mailo-
vých a 11 písemných dotazů pacientů. 

K čerpání finančních prostředků Účtu 
klinik předsedkyně RK ČSK uvedla, že 
k 31. 10. 2017 bylo podáno 16 žádostí, 
z toho 15 jich bylo schváleno (8 žádostí 
organizací a 7 žádostí lékařů) Dosavad-
ní čerpaná částka je 394 159 Kč, což je 
92,74 % celkové částky Účtu klinik. 

Se zprávou čestné rady ČSK za uply-
nulé období sněm seznámil její předse-
da MUDr. Libor Liberda. ČR ČSK šetřila 
27 disciplinárních řízení a předseda ČR 
ČSK některé z nich podrobně rozebral. 

KOMORA  
V OBDOBÍ 2017 – 2021

Jedním ze zásadních bodů jedná-
ní byla strategie Komory na následují-
cí čtyři roky. S dokumentem Plán čin-
nosti představenstva ČSK na období 
2017 – 2021 auditorium seznámil doc. 
MUDr. Roman Šmucler, CSc. Plné zně-
ní tohoto dokumentu zveřejňujeme na 
str. 263 – 265. Představenstvo si nyní vy-
tklo na devadesát klíčových úkolů, kte-
ré chce postupně vyřešit. Novinkou je, 
že pro každý úkol je stanoven vedoucí, 
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tj. konkrétní člen představenstva, který 
za něj zodpovídá. Snahou je, aby kaž-
dá položka také měla svůj přesný ter-
mín nebo minimálně kontrolní body, 
v nichž je třeba vyhodnotit, jak se da-
ná věc vyvíjí.

Projednán a upřesněn byl Harmono-
gram akcí na rok 2018, který je zveřej-
něn na www.dent.cz, a dokument Ko-
munikační strategie ČSK. Tato strategie 
zahrnuje jak oblast vnitřní komunika-
ce prostřednictvím časopisu LKS, ko-
morového webu, sociálních sítí, e-mai-
lů a SMS zpráv, tak oblast vnější komu-
nikace zejména směrem k široké veřej-
nosti prostřednictvím tiskových zpráv, 
rozhlasových, televizních vystoupení 
apod. 

ROZPOČET ČSK NA ROK 2018
Nejprve Mgr. Jiří Slavík přednesl 

a zdůvodnil návrh novely přílohy č. 1 
Finančního řádu ČSK. Hospodář ČSK 
MUDr. Milan Řezáč pak podrobně se-

známil členy sněmu s návrhem rozpoč-
tu ČSK na rok 2018. Rozpočet je posta-
ven jako vyrovnaný. Rozpočtový výbor, 
za který vystoupil MUDr. Petr Jandl ml., 
neuvedl k návrhu žádné připomínky. 

Po obšírné diskuzi sněm návrhy schvá-
lil. Příloha č. 1 Finančního řádu ČSK pro 
rok 2018 je zveřejněna na www.dent.cz 
(Pro členy/Řády a stanoviska). 

Výše části ročního členského pří-
spěvku, kterou stanoví sněm ČSK, zů-
stává nezměněna, tj. ve stejné výši ja-
ko v letošním roce 4900 Kč pro OSVČ 
a 2450 Kč pro zaměstnance.

V souvislosti s novým řádem celoži-
votního vzdělávání ČSK, který je platný 
od 1. ledna 2017, a dosavadními zkuše-
nostmi s jeho realizací je upravena výše 
účelového příspěvku za podání žádosti 
o změnu termínu profesní zkoušky, ter-
mínu opakované profesní zkoušky ne-
bo termínu opakování profesní zkouš-
ky podle dosavadních předpisů: první 
změna 500 Kč, druhá změna 3000 Kč, 

každá další změna 6000 Kč. Zaveden 
je nový účelový příspěvek za opakova-
né podání žádosti o vykonání profes-
ní zkoušky podle dosavadních předpi-
sů: první opakované podání 3000 Kč, 
ka ždé další opakované podání 6000 Kč.

DůLEŽITÁ TéMATA
Vedle již výše uvedeného sněm 

v průběhu obou dnů jednal o několika 
dalších zásadních tématech. K nim pro-
běhla jak otevřená diskuze, tak anke-
ty, v nichž každý mohl na danou otáz-
ku reagovat anonymně prostřednictvím 
hlasovacího zařízení.

Elektronický recept. Stanovisko sně-
mu je uvedeno v usnesení, jehož plné 
znění najdete na str. 262.

Postup zástupců ČSK ve výběrových 
řízeních konaných před uzavřením 
smlouvy o poskytování a úhradě hra-
zených zdravotních služeb. Stanovisko 
sněmu je uvedeno v usnesení, jehož pl-
né znění najdete na str. 262. 

Naše Komora má za svoji historii 
pouze dva exprezidenty – MUDr. 
Jiřího Pekárka (vlevo) a MUDr. 
Pavla Chrze (vpravo). Snad nikdo 
si nemyslel, že by zůstali jen 
pasivními pozorovateli sněmovního 
dění. Oba jsou hlubokou studnicí 
stavovských zkušeností a rozhodně 
mají co říct. A také se do diskuze 
s plnou vervou zapojili.

Ve funkčním období 2017 – 2021 se na práci legislativního výboru budou podílet členové sněmu ČSK (snímek vlevo, zleva): MUDr. Jan 
Trenz, MUDr. Ladislav Bárta, MUDr. Richard Klail, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Jana Malíková, MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. 
Jan Toman (na snímku chybí, z účasti na sněmu byl omluven). Prvního zasedání výboru se zúčastnil právník Mgr. Jiří Slavík. Rozpočtový 
výbor bude pracovat ve složení (snímek vpravo, zleva): MDDr. Katarína Gaálová, MUDr. Jiří Doležal, MUDr. Otakar Skála, MUDr. 
Petr Jandl ml., MUDr. Tomáš Odvody. Na svém prvním zasedání výbor projednával návrh rozpočtu ČSK na rok 2018 za účasti ředitelky 
Kanceláře ČSK Ing. Silvie Ďuríkové a hospodáře MUDr. Milana Řezáče. Pro úplnost dodejme, že třetím výborem sněmu je výbor pro 
vysoké školy, který byl zvolen ve složení: MUDr. Lucie Himmlová, CSc., MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, 
Ph.D., MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D., MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
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ZEPTALI JSME SE 
NEJMLADŠÍ ČLENKy SNĚMU  
MDDr. KATARÍNy GAÁLOVé

Jaké jsou vaše dojmy 
z plzeňského zasedání?

Někdo oslavoval sv. Martina husou 
a vínem, Komora také prací. Protože 
sněmu předcházela řada jiných 
jednání a v sobotu se začínalo hned 
od rána, většina se nás do Plzně 
sjela už v pátek. Vítání starých 
známých se mísilo s rozpačitými 
pohledy těch, co byli na sněmu 
poprvé – a právě to byl můj případ. 
Stále jsem hledala pohledem 
nějakou známou tvář. Pan prezident 
doc. Roman Šmucler nás přivítal 
malým přípitkem a po večeři šla 
většina z nás odpočívat před perným 
víkendem. Zdravé jádro ale prý 
diskutovalo dlouho do noci. 

V průběhu obou jednacích dnů jsme 
hovořili o opravdu žhavých tématech, 
ať už šlo o e-recept, amalgámové 
výplně, nedostatek anestetik na trhu, 
aprobační řízení, tzv. mrtvé duše v OSK 
a řadu dalších otázek. K nim probíhaly 
zajímavé diskuze, ve kterých jsme se 
radili, jak nejlépe postupovat a řešit 
naše problémy. Na tomto sněmu získaly 
hlasovací lístky v rukách sněmovníků 
spíše už jen symbolický význam, 
neboť je nahradilo mnohem rychlejší 
a za sebe musím říct i zábavnější 
elektronické hlasovací zařízení.

Zábava v pravém slova smyslu 
začala v sobotu po večeři. Někdo 
si rád popovídal s kamarády, někdo 
oslavil narozeniny a mnozí si užívali 
vystoupení Paroletu. 

Jako nováček ve sněmu jsem 
pochopitelně měla strach 
z neznámého, ale ten brzy vystřídala 
potřeba zapojit se do diskuzí. Víkend 
to byl zajímavý, ale dosti vyčerpávající. 

Novela disciplinárního řádu ČSK. By-
la prodloužena doba, po kterou může 
revizní komise zahájit disciplinární ří-
zení. Komora chce ještě lépe plnit svo-
ji roli ochránce kvality stomatologické 
péče a minimalizovat rizika dlouhole-
tých soudních sporů. Novela je zveřej-
něna na www.dent.cz (Pro členy/Řády 
a stanoviska).

Aprobační řízení. Komora má za to, 
že po změně zákonů týkajících se apro-
bačního řízení nemůže přijímat léka-
ře ze zemí mimo EU za své členy před 
úspěšným dokončením řízení, kdy se 
stávají plně způsobilými k poskytová-
ní zdravotní péče. Samozřejmě, přísluš-
nou praxi v trvání několika měsíců mo-
hou vykonávat i jako nečlenové ČSK, 
jak je tomu třeba u studentů (viz právní 
poradna na str. S168). Pro veřejnost tak 
bude jasné, kdo je a kdo není dostateč-
ně kvalifikován. Tato nejasnost v minu-
losti způsobila problémy samosprávám 
i pacientům. Nové znění zákonů je řeší.

Amalgám. Sněm diskutoval o tom, jak 
ve veřejném zdravotním pojištění po-
stupovat od roku 2019 po úplném záka-
zu používání nedózovaného amalgámu 
a jak zajistit péči v místech, kde ubývá 
počet lékařů. Představenstvo bude jed-
nat jak se zdravotními pojišťovnami, tak 
se samosprávami i příslušnými minister-
stvy a Parlamentem ČR.

Rozprava o potenciálních změnách 
stanov ČSK. Na sněmu byla zahájena 
celokomorová diskuze o tom, jak vhod-
nou úpravou stanov zajistit podporu re-
gistru a usnášeníschopnosti. Cílem je 
získat aktuální údaje o členech Komo-
ry, motivovat je ke kontaktu s Komorou 
a podpořit usnášeníschopnost sněmů 
OSK. O tomto věcném záměru se nyní 
povedou diskuze na jednotlivých oblas-
tech a na základě toho pak bude o no-
velizaci stanov dále jednat sněm v květ-
nu 2018. 

Zpracovala Iva Žáková

Malá „krabička“ hlasovacího 
zařízení se stala doslova 
hitem sněmu. Hlasovalo se 
o zásadních materiálech, ale 
i o méně vážných věcech. 
Doc. Roman Šmucler 
„tahal z rukávu“ jednu 
anketní otázku za druhou. 
Po kratičké chvilce napětí, 
než se na projekčním plátně 
zobrazily výsledky, přišlo 
nejednou překvapení, jak 
to vlastně dopadlo.

U prezence byl vyhrazen obvyklý „komorový stolek“ také pro výdej 
hlasovacích zařízení, pro převzetí zubních průkazů dítěte či pro výběr 
z nabídky knih vydaných Komorou. Prodej publikací měla tentokrát na 
starosti Ivana Andresová ze Vzdělávacího střediska ČSK. 
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DVĚ DůLEŽITÁ USNESENÍ Z LISTOPADOVéHO SNĚMU ČSK
Ze Zprávy návrhové komise 
o usneseních přijatých na 68. jednání 
sněmu ČSK konaném v Plzni ve 
dnech 11. – 12. 11. 2017 vybíráme 
dvě usnesení důležitá pro všechny 
členy Komory. Celé znění „Zprávy“ 
je zveřejněno na www.dent.cz 
v Aktualitách pro členy. 

USN/2017/11/27  
týkající se výběrových řízení 
konaných před uzavřením smlouvy 
o poskytování a úhradě hrazených 
zdravotních služeb: 

Sněm
 ● pověřuje představenstvo Komory, aby 

v zájmu zajištění dostupnosti hrazené 
stomatologické péče pro všechny 
pojištěnce formulovalo a prosazovalo 
taková opatření, která stabilizují 
rozsah a kapacitu stávající sítě 
smluvních poskytovatelů ambulantních 
zdravotních služeb v oboru zubní 
lékařství (dále jen „síť“) jednotlivých 
zdravotních pojišťoven a podpoří její 
vhodné rozvržení,

 ● vyjadřuje své přesvědčení, že 
opatřeními ke stabilizaci rozsahu 
a kapacity sítě a k podpoře jejího 
vhodného rozvržení jsou zejména 
podpora generační výměny 
zubních lékařů, podpora převodů 
stomatologických praxí a uzavírání 
smluv o poskytování a úhradě 
hrazených zdravotních služeb 

přednostně s poskytovateli, kteří 
převzali praxi po dosavadním 
smluvním poskytovateli,

 ● vyzývá zdravotní pojišťovny, 
aby v rámci své smluvní politiky 
upřednostnily opatření ke stabilizaci 
rozsahu a kapacity a k podpoře 
vhodného rozvržení své sítě před jejím 
rozšiřováním,

 ● konstatuje, že kritérium sítě 
zdravotní pojišťovny, k němuž podle 
zákona o veřejném zdravotním 
pojištění přihlížejí členové komise 
při posuzování přihlášky uchazeče 
do výběrového řízení konaného před 
uzavřením smlouvy o poskytování 
a úhradě hrazených zdravotních 
služeb, zahrnuje přednostně 
posouzení, zda uzavření smlouvy 
s uchazečem respektuje požadavek na 
stabilizaci rozsahu a kapacity sítě a na 
podporu jejího vhodného rozvržení, 
anebo zda povede k nežádoucímu 
rozšíření sítě,

 ● doporučuje zástupcům Komory, 
kteří působí jako členové komise 
v rámci výběrového řízení 
konaného před uzavřením smlouvy 
o poskytování a úhradě hrazených 
zdravotních služeb, aby tam, 
kde to místní situace dovoluje, 
podporovali opatření ke stabilizaci 
rozsahu a kapacity sítě a k podpoře 
jejího vhodného rozvržení 
a upřednostnili je před nežádoucím 
rozšiřováním sítě.

USN/2017/11/28  
týkající se e-receptu:

Sněm
 ● odmítá povinné vystavování 

lékařských receptů v elektronické 
podobě, ČSK však bude při jeho 
zavedení nápomocna svým členům;

 ● protestuje proti nárůstu 
administrativních povinností 
i finančních nákladů, které nedokonalá 
právní úprava elektronického receptu 
přináší, aniž by specificky v oblasti 
zubní péče, kde je vystavován zcela 
nevýznamný počet lékařských receptů, 
měla odpovídající přínos; upozorňuje 
pacienty na to, že již nyní jsou 
administrativní náklady v miliardách 
korun a tyto peníze pacienti zaplatí, 
aniž by mnohá nařízení pro ně měla 
smysl;

 ● konstatuje, že zubní lékař, kterému 
nebude i přes včas podanou žádost 
zřízen přístup do centrálního úložiště 
elektronických receptů, bude i po 
1. lednu 2018 oprávněn v případě 
potřeby vystavit lékařský recept 
v listinné podobě, neboť péče 
o pacienta musí mít vždy přednost před 
administrativními opatřeními státu.

O tom nejdůležitějším ze sněmu se hned zatepla – v duchu 
efektivní komunikační strategie – objevily informace na 
facebooku a vzápětí na webu. Některá média vyslala své 
redaktory i přímo na místo dění. Na fotografii s prezidentem 
ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., hovoří Mgr. Věra 
Tautová, DiS., ze StomaTeamu. 

Pěknou prezentaci o komunikační strategii 
Komory připravila a přednesla tisková 
tajemnice ČSK Mgr. Zina Sladkovská.
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PLÁN ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA  
ČESKé STOMATOLOGICKé KOMORy  
NA OBDOBÍ 2017– 2021

Je velkým problémem organizací se širokým polem působnosti, jakou je Česká stomatologická komora, 
že v návalu spousty a spousty každodenních povinností se často zapomíná na úkoly, které vyžadují hodně 
práce, hodně času a velké soustředění. Proto Česká stomatologická komora v novém období přechází na systém 
projektového řízení. Snažíme se nejenom řešit to, co je urgentní, ale chtěli bychom s novým představenstvem 
zásadním způsobem proměnit českou stomatologii, ne proto, že by se nám chtělo, ale protože vývoj 
v posledních letech si vyžaduje celou řadu změn, na které musí Česká stomatologická komora reagovat. 
Hned na počátku svého funkčního období si představenstvo vytklo zhruba devadesát prioritních úkolů, které 
chce postupně vyřešit. Jakkoli je to číslo vysoké, není konečné. Úkoly budou přibývat, jak si to situace vyžádá, 
a splněné mizet. Pro každý úkol je stanoven vedoucí, který za něj zodpovídá a obvykle má k ruce tým z členů 
představenstva a přiděleného pracovníka z Kanceláře ČSK. Snažíme se, aby každá položka měla svůj přesný 
termín nebo minimálně kontrolní body, v kterých si musíme říci, jak se daná věc vyvíjí. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pro stále ještě většinu kolegů je zá-

sadní otázka zdravotního pojištění, kde 
se primárně budeme starat o navýšení 
podílu stomatologie z celého systému 
zdravotního pojištění, abychom se ales-
poň přiblížili podílu, který měla stoma-
tologická péče na celkových výdajích 
pojišťoven v minulosti. Následující roz-
dělení mezi jednotlivé stomatologické 
výkony už je sekundární, ale pokud by-
chom neměli dostatek financí ve svém 
celku, nemůžeme posílit jednotlivé spe-
cializace, aniž bychom brali jiným. Pře-
rozdělení mezi obory pak bude jistě ná-
ročné, ale už proveditelné.

Chceme pokračovat v navýšení fi-
nancování pedostomatologie, která by-
la dlouho podceňována, ale právě pé-
če o děti včetně profylaxe je naprosto 
klíčová pro budoucí zubní zdraví české 
populace. 

Chceme vyřešit problémy, které vy-
vstaly se zakázáním či omezením amal-
gámových výplní, zejména po dobu 
přechodného období do roku 2030, ve 
spolupráci se zdravotními pojišťovnami 
tak, aby úhrada odpovídala práci a pa-
cienti měli reálnou šanci takové výpl-
ně získat. Nebude-li to pro pojišťovny 
akceptovatelné, nezbyde než výplně 
vyřadit z úhrady nejenom fakticky, ale 
i de iure. Současně chceme dosáhnout, 
aby stomatologické výrobky, dosud pl-
ně hrazené, měly vždy doplatkovou va-
riantu. Tedy například celkové náhra-
dy nebudou za jednotnou úhradu, kte-
rá není v současné době reálná, ale pa-
cient si bude moci objednat vylepšení. 
K diskuzi je otevřena otázka doplatků 
za výkony.

PREVENCE A DĚTSKÁ PéČE
Velkou část práce budeme věnovat 

prevenci. Rádi bychom dostali výuku 

zubní hygieny do rámcového vzděláva-
cího programu základních škol. Zejmé-
na je potřeba se soustředit na problémo-
vé regiony, kde asi nejrychleji dosáhne-
me snížení počtu zubního kazu. K tomu 
nám má pomoct další rozvoj aktivit Svě-
tového dne ústního zdraví. Abychom 
vůbec věděli, jak na tom jsme, chceme 
udělat rozsáhlé epidemiologické šetření 
u dětí ve věku 5–12 let. 

PROVOZ A PŘEDÁVÁNÍ PRAXÍ
Mimořádná práce je potřeba na po-

li rozvoje a předávání stomatologických 
praxí.  Bude vytvořen materiál – prů-
vodce praxí od založení po její ukon-
čení, zahrnující vzorové informované 
souhlasy, popis založení a zrušení pra-
xe krok za krokem či vzorovou komu-
nikaci s úřady. Rádi bychom vypraco-
vali pro stát, kraje a místní samosprávy 
manuál alternativ postupu pro udržení 
a obnovení sítě poskytovatelů zdravot-
ních služeb tak, aby se dále nerozpada-
la síť stomatologie v ČR, zejména mimo 
velká města. Měl by vzniknout manu-
ál pro předávání stomatologické praxe 
mezi členy Komory. Rádi bychom sjed-
notili a učinili čitelnými postupy orgá-
nů státní správy a samosprávy při převo-
dech praxí. Myslíme si, že nejtypičtěj-
ším způsobem řešení nových smluv by 
mělo být předání od stávajícího kolegy 
k novému kolegovi, a ne budování kon-
kurenční sítě zdravotnických zařízení 
ke stávající. Co se týče nejaktuálnějších 
problémů, chceme pomoci praxím při 
náběhu elektronického receptu, elek-
tronické evidence tržeb a při zvládnu-
tí problému nového nařízení o ochraně 
osobních údajů. 

ČSK chce velmi intenzivně spolu-
pracovat zejména s Českou lékařskou 
komorou a s Českou lékárnickou ko-
morou, neboť společně máme 100 % 

všech příslušných profesionálů, a mys-
líme si, že naše jednací pozice by vůči 
ministerstvu mohla být při intenzivnější 
spolupráci velmi silná. Účinnou platfor-
mou prosazování našich zájmů je Koa-
lice soukromých lékařů. 

LEGISLATIVA
Další velkou porci práce máme v le-

gislativě. Víme, že nás čeká nemálo věcí 
k vyřešení ve spojení s dotažením apro-
bačního řízení, které nedávno bylo no-
vě kodifikováno, ale přesný přechod do 
praxe bude jistě nemalým problémem 
na řadu měsíců a let. Rádi bychom pro-
sazovali zásadu, že stomatologická pra-
xe by měla být ve vlastnictví stomato-
loga a jestliže není ve vlastnictví sto-
matologa, tak aby jakákoliv forma do-
hledu zubního lékaře na podnikání by-
la zodpovědná a nikoli formální, jinak 
bychom dopustili degradaci naší pro-
fese. Rádi bychom se podívali na pro-
blematiku výběrových řízení před uza-
vřením smlouvy se zdravotní pojišťov-
nou. Výběrová řízení by měla mít sku-
tečný smysl, aby se síť modelovala po-
dle potřeb daného regionu a nebyla jen 
formálním potvrzením či zavržením 
smluv, o kterých se rozhodlo jinak a jin-
de. Velmi intenzivně se chceme zabývat 
spoluprací s Ministerstvem zdravotnic-
tví a s jednotlivými poslanci, neboť řa-
du zákonů je třeba podchytit už ve fázi, 
kdy se teprve chystají, a ne řešit až ná-
sledky po schválení ve Sněmovně. Spo-
lu s ostatními komorami – pokud by by-
la příznivá situace – bychom rádi vylep-
šili zákon, který upravuje naši činnost. 

VNITŘNÍ POLITIKA 
A ORGANIZACE ČSK

Co se týče vnitřního života Komory, 
rádi bychom vyřešili problém toho, že 
celá řada členů neplatí své příspěvky, 
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a zejména toho, že s řadou členů není 
kontakt, ačkoliv to zákon ukládá. Mož-
ným řešením je, že by takoví kolegové 
nebyli členy oblastních stomatologic-
kých komor, čímž by ztratili snadný pří-
stup k řadě služeb a zároveň by faktic-
ky platili vyšší příspěvky do naší Komo-
ry. Tito členové často způsobují problé-
my ve smyslu usnášeníschopnosti ob-
lastních komor a situace si v řadě míst 
už vyžaduje řešení, jinak nebudeme 
schopni řádně volit možná už na příští 
volební období. Celkově musí oblastní 
komory žít jako místní profesní kluby, 
s větší autonomií řešit situaci v daném 
regionu a komunikovat s místní samo-
správou. Krajští mluvčí musí být partne-
ry i protihráči hejtmanů, a proto chce-
me posílit jejich vliv na kraje a posílit 
jejich prestiž.

U revizních komisí bychom rádi pro-
váděli zasedání, minimálně on-line, 
spolu s právníkem Komory, aby jednot-
livé stížnosti dospěly rychle a elegantně 
k jednoznačnému závěru. Řízení už ne-
budou moci být ukončena po jednom 
roce, aby se nestávalo, že některé pří-
pady skončí v koši nevyřešeny, což po-
škozuje mediální obraz naší organiza-
ce. Na druhé straně se musí celý systém 
zrychlit, aby lékař, na kterého si někdo 
stěžoval, nebyl zbytečně dlouho v pozi-
ci podezřelého.

Je otázkou, zda centrálně administra-
tivně nepodporovat oblastní stomatolo-
gické komory, pokud o to budou mít zá-
jem, podobně jako v současnosti běží 
řízení revizních komisí. 

FINANCE ČSK
Nikoli bezvýznamnou kapitolou jsou 

finance. Česká stomatologická komora 
chce zvýšit rozsah služeb svým členům, 
ale přitom se nechce dostat do deficit-
ního financování. Jistě, bylo by možné 
zvýšit příspěvky. S tím ale představen-
stvo nesouhlasí a ve volbách jsme sli-
bovali, že se to nestane. Proto provede-
me velmi hluboký audit všech dodava-
telských vztahů a nákladů ČSK s cílem 
dosáhnout významných škrtů.

Dále bychom rádi provedli racionali-
zaci řady činností tak, aby byly finančně 
méně náročné. V tomto období bychom 
rádi nezvyšovali příspěvky vůbec ane-
bo pouze o inflaci, kterou nemůžeme 
ovlivnit. Relativní hodnotu příspěvku 
chceme zmrazit a toto chceme navrh-
nout i oblastem spolu se systémem au-
tomatického stanovení výše příspěvků. 

Ke stabilizaci financí má pomoci 
i zvýšení příjmů. ČSK se bude snažit 
získat dostatek prostředků pro zvýše-
ní služeb poskytovaných svým členům 
nejenom větší inzercí ve svých periodi-

kách, knihách, ale také účastí na vzdě-
lávacích akcích a pořádáním řady vý-
znamných událostí. A s tím ruku v ru-
ce musí jít dlouhodobý investiční plán. 
Jsme vlastníky poměrně velkého majet-
ku a měli bychom vědět, jak efektivně 
využívat jak volné finanční prostředky, 
tak i naplánovat eventuální investice do 
technologií, typicky do nezbytné obmě-
ny IT zařízení a údržby nemovitosti. 

ZAHRANIČNÍ  
POLITIKA ČSK

Další kapitolou je zahraniční politika. 
ČSK bude zvažovat kandidaturu na po-
řadatelství kongresu FDI, což je nejpres-
tižnější záležitost ve stomatologickém 
světě, jakási stomatologická olympiáda. 
Tato kandidatura musí být bez finanč-
ního rizika pro ČSK, což je nepřekro-
čitelná podmínka. Zároveň by mohla 
tímto kongresem stoupnout prestiž i od-
borné znalosti zubních lékařů a v nepo-
slední řadě by mohl přinést i význam-
ný finanční benefit. Budeme se ucházet 
o pořadatelství i jiných odborných ak-
cí a rovněž budeme podporovat kandi-
datury odborných společností na pořa-
datelství příslušných mezinárodních se-
tkání, aby pro širokou českou stomato-
logickou veřejnost bylo snadné účastnit 
se mezinárodně významných akcí. 

Česká stomatologická komora chce 
velmi intenzivně pracovat v CED, což 
je lobbistická organizace stomatologů 
v rámci Evropské unie, a Česko chce být 
motorem při rozhodovacích řízeních ve 
spolupráci s nejsilnějším členem CED, 
což je Spolková republika Německo. 
Zároveň chceme spolupracovat se vše-
mi našimi tradičními partnery, jako jsou 
zejména kolegové ze Slovenské repub-
liky, bez kterých jsou obtížně realizova-
telné strukturální změny v celém systé-
mu vzdělávání, organizace i zdravotní-
ho pojištění. Zapomínat ale nemůžeme 
ani na Polsko, Rakousko, země bývalé 
Jugoslávie a země pobaltské, se který-
mi jsme schopni dohromady dosáhnout 
velmi významného vlivu na dění v EU 
v oblasti stomatologie. 

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ  
KOMUNIKACE ČSK

Vnější a vnitřní komunikace musí být 
dramaticky zrychlena. ČSK už začala 
sdílet informace přes sociální sítě s ve-
řejností, velmi pravidelně komunikuje 
s novináři, již od prvních dní nového 
funkčního období se dramaticky zvý-
šil počet mediálních výstupů ze strany 
vedení Komory. Prostředky směřujeme 
přímo do tvorby většího množství tisko-
vých výstupů. Již pozorujeme výsledek. 
Diskuze s Komorou ze strany ostatních 

subjektů je nyní mnohem kvalifikova-
nější, protože řadu informací zachytily 
a akceptovaly jako fakt. V této činnos-
ti budeme pokračovat. Zvažujeme i vy-
tvoření elektronické aplikace pro vnitř-
ní komunikaci s každým jednotlivým 
členem. Snadnější komunikaci se čle-
ny i s nelékařskými povoláními v našem 
oboru by měly napomáhat i komorové 
webové stránky.

Rádi bychom kromě Světového dne 
ústního zdraví slavili také Den české 
stomatologie, který by měl být připome-
nutí toho, co všechno dělá česká sto-
matologie pro českou veřejnost. K to-
mu bychom rádi vytvořili odpovídající 
komunikační materiály. Připravuje se 
rebranding a zásadní změna časopisu 
LKS včetně elektronické verze s fulltex-
tovým vyhledáváním a přímá možnost 
diskutovat s prezidentem Komory i po-
mocí webináře. 

SPOLUPRÁCE S ODBORNýMI 
SPOLEČNOSTMI 
A UNIVERZITAMI

Chceme také více spolupracovat s uni-
verzitami a odbornými společnostmi. 
Zejména bychom rádi zasáhli do výuky 
managementu privátní praxe, intenziv-
něji komunikovali se studenty 5. ročníků 
pomocí učitelů, kteří spolupracují s Ko-
morou. A chceme i mnohem víc komu-
nikovat s organizacemi mladých stoma-
tologů tak, aby se z nich postupně stávali 
aktivní členové naší Komory.

Rádi bychom pomohli univerzitám ve 
vícezdrojovém financování a s praktic-
kou výukou. Mnohem více chceme spo-
lupracovat s Českou lékařskou společ-
ností J. E. Purkyně a celou medicínou. 

VEDENÍ  
KOMOROVéHO wEBU

Provedeme analýzu komorového we-
bu. Chceme, aby obsahoval opravdu re-
álná data o praxích, reálný seznam čle-
nů oddělený od seznamu praxí. Ana-
lýza problémů současného webu mu-
sí být začátkem eventuálních možných 
zlepšení, která budou nekonečná stejně 
tak, jako je nekonečný vývoj elektronic-
ké komunikace. Chceme se znovu vrátit 
k vybudování sekce pro pacienty. 

Zásadní přestavbou musí projít IT sys-
tém. Dnes je možné řadu administrativ-
ních kroků zjednodušit, zrychlit a i au-
tomatizovat. Máme vysoce kvalifikova-
ného člena představenstva, který by měl 
postupně zavést maximální rozumnou 
míru využití technologií, jež nám dnes 
technika využívající i umělou inteligen-
ci nabízí. Je třeba se zamyslet nad vše-
mi procesy, zda jsou efektivní a ekono-
mické.
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VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ČSK
Kriticky významnou kapitolou je 

vzdělávání. Nejprve je potřeba udělat 
analýzu nedávno novelizovaného vzdě-
lávacího systému, říci si, co se poved-
lo, co se nepovedlo, a na základě této 
analýzy eventuálně přistoupit ke korek-
cím. Nechystáme revoluci, ale vyladě-
ní tohoto vzdělávacího systému. Vel-
mi rádi bychom nabídli výuku žada-
telům v aprobačním řízení, protože si 
myslíme, že bez pravidelného vzdělá-
vání v rámci ČSK je prakticky nemož-
né, aby se žadatelé z cizích zemí za-
řadili úspěšně mezi pracovníky ve sto-
matologii v ČR. Nejde jenom o odbor-
nost jako takovou, ale celkově o právní 
systém, způsob spolupráce se zdravot-
ními pojišťovnami a podobně. Rádi by-
chom se zamysleli nad vyšším stupněm 
vzdělávání pro zubní lékaře, kteří vel-
mi intenzivně každý rok navštěvují vel-
ké množství akcí a mají nesmírně hlu-
boké znalosti. Bylo by dobré, kdyby ja-
ko určitou odměnu za splnění poměrně 
náročného systému, jistě mnohem ná-
ročnějšího, než je ten současný, mohli 
získat nějaký komorový titul nebo další 
ocenění, které jim pomůže zviditelnit se 
na trhu stomatologie. Tento fakt nebude 
mít asi vliv na smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami. O to ale těmto kolegům 
zpravidla nejde. 

Rádi bychom právně přesně zajistili 
kompetence v celé řadě činností, které 
nejsou zcela jasné a které se nevyučují 
na lékařských fakultách. Příkladem mů-
že být využití botulotoxinu ve stomato-
logii. Případné zájemce je potřeba řád-
ně vzdělat na straně jedné a na straně 
druhé tyto znalosti certifikovat, aby je-

jich využívání bylo právně nezpochyb-
nitelné a pro pacienty bezpečné. Rá-
di bychom se věnovali revizi a další-
mu vzdělávání v oblasti akutní medicí-
ny a řešení neodkladných stavů tak, aby 
tato problematika odpovídala současné 
situaci v tomto oboru. Zvažujeme re-
strukturalizaci a novou náplň vzděláva-
cího střediska ČSK a budeme se věnovat 
i rozvoji našeho vzdělávacího střediska 
v Olomouci. Velmi úspěšné jsou webi-
náře. Rádi bychom tuto formu vzdělá-
vání dále rozšířili, protože vzhledem 
ke vzdálenostem, které musí mnoho na-
šich členů absolvovat na různé vzdělá-
vací akce, je webinář asi tou správnou 
cestou v 21. století. A nechceme opo-
minout ani nelékařské profese. Změni-
ly se zákony a v našich ordinacích nyní 
může pracovat širší okruh nelékařských 
profesí. Řada z nich ale nemá potřeb-
né znalosti a bude účelné jim nabíd-
nout možnosti dalšího vzdělávání. Ji-
nou otázkou je přesné vymezení a pod-
pora dentální hygieny na vysoké profe-
sionální úrovni. 

KOORDINACE OSK 
MORAVSKýCH A ČESKýCH 
REGIONů

Hned dva členové představenstva se 
budou věnovat intenzivní spolupráci 
s oblastními stomatologickými komora-
mi – jeden koordinaci moravských regi-
onů a jeden koordinaci českých regio-
nů. V oblasti řízení a správy oblastních 
stomatologických komor potřebují mít 
jejich předsedové své lidi přímo v před-
stavenstvu ČSK tak, abychom problémy 
oblastí a jakékoliv připomínky a návrhy, 
které vzejdou ze sněmů nebo z jedná-

ní představenstev OSK, řešili operativně 
a rychle na nejvyšší úrovni ČSK. 

APOLENKA, DůM ČESKýCH 
ZUBNÍCH LéKAŘů

V samotné Apolence, domě čes-
kých zubních lékařů, chceme vybudo-
vat knihovnu z prestižních svazků, kte-
ré budou k dispozici všem členům Ko-
mory. Chceme dělat víc dnů otevřených 
dveří, aby i kolegové, kteří nikdy ještě 
neviděli, jak vlastně vypadá jejich síd-
lo, se zde mohli stavit a udělat si před-
stavu. V samotné Apolence chceme ree-
valuovat pracovní místa a zvážit novou 
strukturu personálu. Chceme restartovat 
ediční činnost ČSK, která je v tuto chvíli 
prakticky mrtvá. 

Jak vidíte, před novým představen-
stvem stojí dlouhá řada úkolů. Jistě ne 
všechno a ne zcela dokonale zvládneme 
během čtyřletého období, ale už jenom 
to, že jsme si do velkých detailů popsali, 
kde jsou problémy, nám umožňuje vel-
mi efektivně pracovat. Za každou část 
odpovídá jeden člověk a nespoléháme 
na bezmála nadlidské schopnosti pre-
zidenta a viceprezidenta, kteří by měli 
vše zvládat. To, že jsme si práci rozdě-
lili, dali jsme si termíny a postupně bu-
deme jednotlivé úkoly řešit, eventuál-
ně přidávat další, by mělo přispět k to-
mu, že až bude končit funkční obdo-
bí tohoto představenstva, tohoto sněmu 
a všech orgánů ČSK, naše organizace 
bude opět o kus efektivnější, bude lépe 
sloužit svým členům, lépe sloužit české 
veřejnosti a více odpovídat 21. století. 

Představenstvo ČSK

VÁNOČNÍ POZVÁNKA DO APOLENKy
Zveme všechny zubní lékaře na vánoční Den otevřených dveří v Apolence ve čtvrtek 
21. 12. 2017 od 16.00 do 18.00 hodin.

Prezident ČSK doc. Roman Šmucler by vám rád osobně popřál hezké svátky a společně 
si můžeme dát něco na zahřátí a ochutnat vánoční cukroví. Návštěvu Apolenky můžete 
také využít k prohlídce výstavy fotografických diptychů s názvem Mezi nebem a zemí 
a k setkání s jejich autorem Ladislavem Šolcem, šéfredaktorem LKS.

Prostě se zastavte na klidné předvánoční posezení. Rádi vás v Apolence  
(Slavojova 22, Praha 2) přivítáme a přidáme i malou vánoční pozornost.

Prosíme o potvrzení vaší návštěvy na e-mailové adrese: sladkovska@dent.cz
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odborné sdělení

O AUTORCE

ZEVNÍ PÍŠTĚL OROFACIÁLNÍ OBLASTI 
ODONTOGENNÍHO PůVODU

Kazuistika 

MUDr. Blanka Tichavová (*1981) absolvovala 
studium oboru stomatologie na LF UK v Plzni 
v r. 2006. Od téhož roku pracuje v privátní 
stomatologické praxi v Křemži, okr. Český 
Krumlov. Od r. 2009 je zaměstnána na částečný 
úvazek na Oddělení ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie Nemocnice České Budějovice, 
a. s. Je držitelem Osvědčení odbornosti 
praktický zubní lékař stomatochirurg, v r. 2016 
složila atestační zkoušku z oboru Orální 
a maxilofaciální chirurgie.

Kontakt: BTichavova@seznam.cz
  Oddělení ústní, čelistní  

a obličejové chirurgie
 Nemocnice České Budějovice, a. s.
 ul. Boženy Němcové 585/54
 370 87  České Budějovice

Blanka Tichavová
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Nemocnice České Budějovice, a. s.
Privátní stomatologická ordinace, Křemže

SOUHRN: Výskyt zevní píštěle orofaciální oblasti není zdale-
ka tak vzácný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejčastě-
ji vídáme toto postižení v souvislosti se zánětlivým procesem 
odontogenního původu, může však provázet i jiná onemocně-
ní. Kauzální léčba je (v závislosti na příčině) relativně jedno-
duchá: k vyléčení obvykle stačí příčinu rozpoznat a vhodným 
způsobem ji odstranit. Přesto nebývá cesta k úspěchu vždy 
přímočará. V klinické praxi jsou pacienti často podrobováni 
zdlouhavé a nevhodné terapii, která oddaluje stanovení správ-
né diagnózy, oddaluje vyléčení a hlavně vede ke zbytečné lo-
kální a/nebo celkové zátěži pacienta, což ve svém důsledku 
nemusí zůstat bez trvalých následků. Autorka v článku pod-
pořeném kazuistikou upozorňuje na nedostatečné povědomí 
o této problematice nejen mezi lékaři všeobecných medicín-
ských oborů, ale i mezi zubními lékaři.
Klíčová slova: zevní píštěl, zánět, pístělový kanál, 
fistulografie.

EXTERNAL FISTULA OF THE OROFACIAL 
REGION OF ODONTOGENIC ORIGIN

Case report

SUMMARy: The appearance of external fistula of the orofa-
cial region is not as rare as it might seem at first glance. We 
most often see this disorder within the context of an inflam ma-

tory process of odontogenic origin, but it may also accom-
pany other diseases. The casual treatment is (depending on 
the cause) relatively simple: for the recovery, it is usually suf-
ficient to recognize the cause and eliminate it appropriately. 
However, the path to the success is not always straightforward. 
In clinical practice, the patients are often subjected to pro-
longed and inappropriate therapy that delays determination 
of the right di agnosis, delays recovery, and foremost leads to 
unnecessary local and/or general burden of the patient, which 
in turn may not remain without permanent consequences. In 
an article supported by a case report, the author tries to draw 
attention to the insufficient awareness of this issue not only 
among general medical practitioners but also among dentists.
Key words: external fistula, inflammation, fistula canal, 
fistulography.

Tichavová B. Zevní píštěl orofaciální oblasti odontogenního 
původu.
LKS, 2017, 27(12): 266 – 271

ÚVOD
Zevní píštěl (fistula, dučej) není samostatnou nemocí či dia-

gnostickou jednotkou. Jedná se o klinický příznak základního 
onemocnění, jehož povahu a lokalizaci je nutné upřesnit dal-
ším vyšetřením. Obvykle jde o projev chronicky probíhajícího 
zánětu nejrůznější etiologie, kdy dochází k propojení vyvolá-
vající příčiny s tělesným povrchem tzv. píštělovým kanálem 
(1, 2, 3). Píštěl je typická svou občasnou či trvalou sekrecí, je-
jíž charakter určuje vyvolávající příčina. Aktivita pak závisí na 
interakci mezi virulencí mikrobiálních původců a aktuálním 
stavem obranyschopnosti organismu (4, 5). 

S orofaciální zevní píštělí se můžeme setkat u pacientů 
všech věkových kategorií kdekoli na kůži obličeje či krku. Vy-
ústění píštělového kanálu vytváří zpravidla chronickou kož-
ní afekci rozmanitého vzhledu: někdy vtaženou, jindy vykle-
nující se, často krytou krustou nebo červeno-fialově zbarve-
nou granulační tkání, někdy může být okolí zvředovatělé (1, 
6). Právě různorodý obraz afekce vede často v klinické praxi 
k možné záměně za jiné kožní postižení (např. furunkl, kož-
ní cystu apod.) a pacienti tak nezřídka v první fázi vyhledávají 
kožní specialisty, plastické chirurgy či lékaře jiných medicín-
ských oborů (1, 7). Dalším matoucím jevem může být i znač-
ná vzdálenost místa vyústění píštěle od vyvolávající příčiny 
(8). V odborné literatuře najdeme zmínky o tom, že až v 80 % 
případů extraorálních píštělí je původcem některý ze zubů 
dolní čelisti, zbylých 20 % připadá na čelist horní (1, 9). Lite-
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rární údaje však musíme posuzovat střízlivě: lokalizace kožní 
afekce má pouze orientační výpovědní hodnotu a pouze na 
základě místa vyústění píštěle nelze bez dalšího vyšetření vy-
volávající příčinu jednoznačně určit či lokalizovat. 

Pro pacienta představuje extraorální píštěl především este-
ticky rušivou afekci v exponované (viditelné) oblasti obličeje 
a krku, která obtěžuje délkou trvání a již zmiňovanou sekrecí. 
Nejčastěji tyto afekce nacházíme v oblasti brady, tváře, krku, 
v oblasti submentální či submandibulární krajiny, ve výčtu ne-
lze opominout nasolabiální rýhu (1, 4, 6, 10, 11), eventuálně 
oblast poblíž vnitřního očního koutku (4, 6). Celkový zdravot-
ní stav nebývá (v závislosti na příčině) obvykle postižen. Pa-
cienti popisují své subjektivní obtíže jako občasný pocit dys-
komfortu, tlaku či tupé bolesti. Zubní bolest jako taková ne-
musí být přítomna (8, 11, 12). Podle našich klinických zkuše-
ností se při důkladném odběru anamnézy nynějšího onemoc-
nění můžeme v některých případech dopátrat přechodných 
„zubních obtíží“ neurčitého charakteru, které předcházely 
vzniku kožní afekce o několik měsíců až let. 

Jak již bylo výše uvedeno, zevní píštěl bývá obvykle pro-
jevem chronicky probíhajícího zánětu různé etiologie. Nej-
častěji se jedná o příčinu odontogenní, tedy o infekci zubní-
ho původu (6, 13, 14). Diferenciálně diagnosticky zvažujeme 
ostitis a osteomyelitis včetně souvislosti s předchozí radiotera-
pií, popř. antiresorpční či antiangiogenní léčbou (bisfosfonáty, 
denosumab aj.) (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 
Potíže v podobě extraorální píštěle mohou provázet zánětlivé 
komplikace radikulárních a folikulárních cyst (2, 3, 4, 5, 8, 11, 
12, 17, 19, 20, 21), chronické dentitio difficilis, eventuálně 
periimplantitis (22). V úvahu dále připadají poúrazové a po-
operační stavy (1, 2, 3, 4, 7, 13), přítomnost cizího tělesa (1, 
2, 4, 5, 6, 7, 17, 19, 23, 24), kožní a infekční onemocnění (1, 
2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 19), aktinomykóza (1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 20), slinné píštěle (1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19), nádoro-
vá onemocnění včetně metastatického procesu (1, 2, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19), lymfonoditis (TBC), lues (1, 2, 
3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13), eventuálně vývojové vady (např. per-
zistující ductus thyreoglossus, branchiogenní cysta) (1, 2, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20). Ať už je etiologie jakákoli, pří-
tomnost chronické píštěle chápeme jako prekancerózu v šir-
ším slova smyslu (25), dále i jako možný zdroj fokální infekce. 

Hned v úvodu vyšetření je nejdůležitější rozpoznat kožní 
afekci jako suspektní zevní píštěl (7). V dalším diagnostickém 
postupu bychom se v první řadě měli zaměřit na vyloučení 
nejčastěji se vyskytující odontogenní příčiny. Stanovení dia-
gnózy se opírá o pečlivé klinické vyšetření dutiny ústní a její-
ho okolí, důležité je provedení zkoušky vitality zubů (1, 4, 6, 
7, 10, 13, 19). Nezastupitelnou roli mají pomocné zobrazo-
vací metody. Při nejasnostech lze vyšetření doplnit o sondáž 
píštělového kanálu či o jeho vizualizaci s využitím rentgen-
kontrastní látky v kombinaci s vhodnou RTG projekcí (fistu-
lografie) (1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 26), jejíž provedení 
patří do rukou erudovaného odborníka. Teprve po bezpečném 
vyloučení odontogenní příčiny bychom měli pacienta vhod-
ně nasměrovat na jiná specializovaná pracoviště (kožní, ORL 
apod.) k dalším potřebným vyšetřením, popř. léčbě. Provede-
ní excize nebo exstirpace útvaru za účelem histologického 
upřesnění diagnózy považujeme za chybný krok. 

Léčba spočívá v odstranění příčiny, tedy v eliminaci zdroje 
infekce (6), kterou může představovat extrakce příčinného zu-
bu nebo – pokud se jeví jako účelné zub zachovat – adekvátní 
ošetření jeho kořenového systému orto- či retrográdně (1, 2, 4, 
7, 8, 10, 13, 19, 20). Dle situace můžeme zvažovat i další vý-
kony typu sekvestrotomie, odstranění cizího tělesa apod. Kau-
zální léčbu lze v indikovaných případech (v závislosti na pří-

čině nebo pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje) doplnit 
o celkové podávání antibiotik (2, 10, 13, 19, 20). V první fázi 
není potřeba vlastní zevní vyústění píštěle chirurgicky řešit. Po 
odstranění příčiny dochází k poměrně rychlému spontánnímu 
zhojení kožní afekce, dle literatury obvykle za 7–14 dnů (1, 4, 
10, 11, 12, 19), a to s velmi dobrým kosmetickým výsledkem. 
Pouze v případě, kdy po adekvátně vedené a ukončené terapii 
přetrvává kosmeticky rušivý a tedy pro pacienta společensky 
neakceptovatelný defekt, lze uvažovat o jeho úpravě v podobě 
plasticko-chirurgického zásahu (1, 2, 4, 6, 10, 13, 19). Zde se 
však již nejedná o vlastní léčbu píštěle jako takovou. Jde o na-
vazující čistě korektivní operační výkon, o jehož indikaci roz-
hodujeme s odstupem času individuálně.

I po ukončení léčby je vhodné pacienta dlouhodobě sledo-
vat v pravidelných časových intervalech. Dle našich zvyklostí 
dispenzarizujeme pacienty minimálně po dobu jednoho ro-
ku, v případě potřeby déle. Při kontrolách se zaměřujeme na 
subjektivní potíže a klinický nález. Pokud ani po jednom roce 
od ukončení léčby pacient neudává žádné problémy, objektiv-
ně nenalezneme patologii a na prostém RTG snímku vidíme 
známky hojení, dispenzarizaci ukončujeme. Dnes jinak velmi 
populární zobrazovací metodu v podobě CBCT na našem pra-
covišti nepoužíváme standardně u všech pacientů. Dle našeho 
názoru je vyšetření tohoto typu vhodné u složitějších případů 
s diagnostickými pochybami nebo při komplikacích hojení, 
pro které nenalezneme jasnou příčinu a prostý RTG snímek se 
jeví jako nedostačující.  

VLASTNÍ POZOROVÁNÍ
V naší klinické praxi se opakovaně setkáváme s pacienty, 

kteří byli často dlouhodobě (až několik let) nevhodně a neú-
spěšně léčeni pro různá „kožní onemocnění“. Hlavní důvod 
léčebného nezdaru v řadě případů tkvěl v absenci varianty ze-
vní píštěle odontogenního původu v počáteční diagnostické 
rozvaze. Ať už pak byla léčba vedena konzervativně či chirur-
gicky, soustředila se pouze na řešení následku a nikoli příčiny. 
Ve své podstatě se tak jednalo o léčbu symptomatickou bez 
valné vyhlídky na úspěch. Četnost případů není nijak zane-

Obr. 1: Fistulografie (snímek použit s laskavým svolením 
RDO Nemocnice České Budějovice, a. s.). 
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dbatelná: za posledních pět let jsme zaznamenali celkem dva-
náct pacientů s podobnými zdravotními problémy.

Výše uvedené dokladuje kazuistika 68letého muže, který 
byl na naše oddělení odeslán s žádostí o vyloučení odonto-
genní příčiny nehojící se kožní afekce při nosním křídle vpra-
vo. Z osobní anamnézy je vhodné zmínit stav po náhradě 
aortální chlopně kovovou protézou asi před 20 lety, dilataci 
ascendentní aorty, permanentní fibrilaci síní, těžkou systolic-
kou dysfunkci levé komory srdeční s ejekční frakcí 25–30 %, 
přítomnost kardiostimulátoru a trvalou antikoagulační léč-
bu Warfarinem. Alergie pacient neudával, ostatní údaje byly 
z pohledu této kazuistiky bezvýznamné. 

Anamnéza nynějšího onemocnění vykazovala zajímavou 
historii: subjektivní obtíže začaly přibližně před 3 roky, kdy se 
objevila bulka v oblasti nosního vchodu vpravo. Pacient uvedl, 
že měl tehdy podezření na problém s horními řezáky, ošetřující 
stomatolog však zubní příčinu údajně vyloučil. Další vyšetření 
proběhlo na ORL pracovišti. Rezistence při nosním křídle vpra-
vo nejevila známky fluktuace či sekrece, pacient byl afebrilní. 
V diferenciální rozvaze figurovaly diagnostické jednotky jako 
atherom a furunkl. Pacientovi byla ordinována celkově penici-

linová antibiotika, jako lokální léčba byla zvolena incize rezis-
tence po předchozí úpravě koagulačních parametrů (převod na 
nízkomolekulární heparin). Provedení incize nepřineslo kýže-
ný výsledek v podobě evakuace obsahu. Léčba byla doplněna 
o lokální prostředek – mast s obsahem antibiotika z řady tetra-
cyklinů. Obtíže pacienta se zmírnily, lokální nález se zlepšil.

O necelý rok později však pacient znovu přichází na ORL 
pracoviště s obdobným problémem: po předchozím zhojení 
se opakovaně objevuje sekrece z kožní léze. Zde se v lékař-
ských záznamech poprvé setkáváme s pojmem „píštěl“. V této 
fázi pacient podstoupil na radiodiagnostickém oddělení fis-
tulografii s využitím roztoku rentgenkontrastní látky. Sondáž 
a aplikaci kontrastní náplně prováděl rentgenolog a vyšetření 
bohužel nemělo přínos ani pro diagnostiku ani pro léčbu. Na 
zhotoveném snímku nedošlo k zobrazení náplně, neprokáza-
la se ani případná komunikace píštělového kanálu s okolními 
strukturami (obr. 1).

Další průběh léčby se nesl ve znamení opakovaných excizí 
kožní afekce, které pacient podstoupil celkem třikrát na jiném 
chirurgickém pracovišti, lokálně dále užíval masti s obsahem 
antibiotik. Léčba však nebyla úspěšná. Opakovaně docháze-

Obr. 2: Zevní píštěl v nasolabiální rýze vpravo při prvním 
vyšetření (foto pořízené intraorální kamerou).

Obr. 4: OPG snímek při prvním vyšetření.

Obr. 3: Intraorální stav frontálního úseku horní čelisti vpravo 
při prvním vyšetření (foto pořízené intraorální kamerou).
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Obr. 6: Stav před zahájením chirurgického výkonu po aplikaci 
lokální anestezie (foto pořízené intraorální kamerou).

Obr. 5: Intraorální RTG snímek 
zubu 12.

lo k recidivám potíží v podobě patologické sekrece z píštěle.
V době našeho prvního vyšetření, tedy zhruba po 3 letech 

předchozí výše uvedené léčby, se na vrcholu nasolabiální rýhy 
nad nosním křídlem vpravo nacházela kožní afekce podobná 
granulomu, lehce vyklenutá, s nerovným povrchem charakte-
ru krusty. Afekce nejevila známky patologické sekrece, okolí 
bylo klidné (obr. 2). Extraorálně jsme nenalezli jiné nápad-
nosti, otevírání úst nevykazovalo omezení, regionální uzliny 
nebyly hmatné. 

Intraorální vyšetření poskytlo spíše chudý nález. Chrup byl 
ošetřen výplněmi a několika fixními protetickými pracemi, zu-
by i můstky byly pevné, klinicky klidné, nebolestivé, sliznice 
bledé, bez známek zjevné přítomnosti akutního zánětu či píš-
tělí. Hlavní pozornost jsme věnovali frontálnímu úseku horní 
čelisti vpravo (obr. 3), kde jsme vestibulárně nad zuby 12–13 
nalezli sice klidnou sliznici, avšak palpačně nebylo možné 
vyloučit těstovité vyklenutí. Palatinálně příslušná oblast neje-
vila známky patologie.

Přehledový rentgenový snímek (obr. 4) ukázal chrup s čet-
nými periapikálními problémy v obou čelistech. Centrem na-
šeho zájmu se stalo ohraničené projasnění v periapikální kra-
jině avitálního zubu 12, které detailněji zachycuje intraorální 
rentgenový snímek (obr. 5). Endodontické ošetření kořenové-
ho systému tohoto pilíře fixního můstku nejasného stáří nebylo 
vyhovující. Ostatní rentgenologický nález s popisovanou pro-
blematikou zevní píštěle nesouvisí, proto jej nyní pomineme.

Na základně klinického a rentgenologického vyšetření jsme 
mohli konstatovat, že se s největší pravděpodobností jedná 
o zevní píštěl odontogenního původu s příčinou v podobě pe-
riapikálního procesu u zubu 12.

Jako řešení se nabízelo více možností, přičemž každá z va-
riant měla své výhody i nevýhody:

První možností bylo provedení reendodontického ošetře-
ní pilířového zubu 12 po předchozím sejmutí můstku a vy-
čkávání s pravidelnými RTG kontrolami, zda dochází k hoje-
ní periapikální léze, popř. s pozdějším doplněním léčby o re-
sekci kořenového hrotu (metoda v první fázi čistě konzerva-
tivní, při příznivém průběhu nechirurgická, časově náročná, 
se znehodnocením stávající protetické práce). Druhou vari-
antou bylo provedení resekce kořenového hrotu zubu 12 bez 
předchozího reendodontického ošetření (chirurgický výkon se 
zachováním stávající protetické práce, avšak s rizikem selhá-
ní ošetření pro nevyhovující endodontické ošetření). Jako po-
slední možnost se nabízela extrakce zubu (radikální definitiv-
ní jednorázové řešení, časově nejméně náročné, se ztrátou či 

znehodnocením stávající protetické práce a s nutností řešení 
vzniklé mezery).

Po náležitém vysvětlení a zvážení navrhovaných možností 
si pacient vybral variantu ošetření č. 2, tedy resekci kořenové-
ho hrotu zubu 12 bez předchozího reendodontického ošetření. 
Chirurgický výkon byl proveden ambulantně v lokální an este-
zii. V rámci předoperační přípravy upravil ošetřující internista 
dávkování Warfarinu k dosažení přijatelné hodnoty INR (den 
před operací hodnota INR 1,7), aniž bylo nutné Warfarin vy-
sazovat či převádět pacienta na nízkomolekulární heparin. 
Obecně u tohoto typu ošetření, pokud k tomu není zvláštní dů-
vod, nepodáváme antibiotickou clonu. V tomto případě jsme 
však vzhledem ke kardiálnímu postižení podali jednorázovou 
antibiotickou profylaxi (Duomox 2 g 1 hodinu před výkonem). 

Mikroskopicky vedená operace spočívala v získání přístu-
pu k patologickému ložisku v horní čelisti a jeho odstranění. 
Na resekci kořenového hrotu zubu 12 navazovala preparace 
retrográdní kavity a její vyplnění materiálem mineral trioxide 
aggregate (MTA) (obr. 6, 7, 8, 9). Výkon proběhl bez kompli-
kací, pacient jej velmi dobře snášel. Výsledek histologického 
vyšetření koreloval s klinickým předpokladem: mikroskopicky 
se jednalo o jizvící se nespecifickou granulační tkáň. 

Ani v pooperačním období jsme nezaznamenali výskyt kom-
plikací. Operační rána v ústech se zhojila, stejně tak došlo 
ke zhojení zevní píštěle v nasolabiální rýze vpravo (obr. 10). 
Rentgenový snímek zhotovený 6 měsíců po operaci vykazo-
val známky hojení s postupným obnovováním kostní kresby 
a zmenšováním původního pooperačního defektu (obr. 11, 12). 

Po uplynutí 1,5 roku od zahájení léčby byl klinický i rentge-
nologický nález příznivý a pacienta jsme mohli vyřadit z dis-
penzarizace (obr. 13, 14, 15). 

DISKUZE A ZÁVĚR
Odontogenní příčina je přes svoji relativní četnost v sou-

vislosti s výskytem zevní píštěle v odborných kruzích (všeo-
becné lékaře nejrůznějších medicínských odborností nevyjí-
maje) i v literatuře málo diskutována. Nedostatečné povědomí 
o této problematice může v praxi působit diagnostické roz-
paky a vést k volbě nevhodného způsobu léčby (opakované 
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bio psie, ATB léčba, radioterapie apod.) (1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14). Tento postup ve svém důsledku směřuje k oddá-
lení stanovení správné diagnózy a vyléčení pacienta, neboť – 
pokud není odstraněna příčina – dochází k recidivě (5, 9, 11, 
12, 13, 14, 20). Opakované excize pak mohou vést k jizvení 
až deformitám obličeje (2). 

Kromě medicínského pochybení má tato problematika i roz-
měr ekonomický (náklady na nesmyslné či zbytečné operační 
výkony, na provedená zobrazovací a laboratorní vyšetření, na 
podávání ATB či jiných léčivých přípravků, náklady související 
s dočasnou pracovní neschopností atd.).

I když se nakonec podařilo v uvedené kazuistice objasnit 
a následně odstranit příčinu kožní afekce a pacient zůstává od 
té doby bez obtíží a bez recidivy píštěle, téměř tři roky trvají-
cí předchozí nevhodná léčba zanechala (pomineme-li zbyteč-
nou celkovou zátěž pacienta) i jeden viditelný následek: sice 
drobnou a zcela klidnou, přesto však patrnou jizvu po prove-
dených chirurgických výkonech.

Problematika zevních píštělí orofaciální oblasti z tohoto po-
hledu jistě představuje výzvu pro zlepšení komunikace a in-
formovanosti mezi všeobecnými a zubními lékaři.

Obr. 7: Peroperační snímek – odstraňování 
granulační tkáně z periapikálního defektu zubu 12 
(foto pořízené pomocí operačního mikroskopu). 

Obr. 10: Zhojená zevní píštěl, snímek zhotoven 3 měsíce 
po chirurgickém ošetření (foto pořízené intraorální kamerou).

Obr. 13: Jizva po zevní píštěli, snímek zhotoven 1,5 roku 
po chirurgickém ošetření (foto pořízené intraorální kamerou).

Obr. 11: Intraorální RTG 
snímek zubu 12 zhotovený 
bezprostředně po operaci.

Obr. 12: Intraorální RTG 
snímek zubu 12 zhotovený 
6 měsíců po operaci.

Obr. 8: Vypreparovaná retrográdní 
kavita (foto pořízené pomocí operačního 
mikroskopu).

Obr. 9: Retrográdní výplň MTA (foto pořízené 
pomocí operačního mikroskopu).
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Obr. 14: Intraorální stav frontálního úseku horní čelisti vpravo 1,5 roku 
po chirurgickém ošetření (foto pořízené intraorální kamerou).

Obr. 15: Intraorální RTG 
snímek zubu 12 zhotovený 
1,5 roku po operaci.
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PODĚKOVÁNÍ RECENZENTůM 
ČASOPISU LKS 

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního 
lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na 
SEZNAM RECENZOVANýCH NEIMPAKTOVANýCH PERIODIK VyDÁVANýCH 
V ČESKé REPUBLICE. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada 
a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských 
a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté 
k publikaci v LKS v období roku 2017. 

Recenzenty odborných sdělení byli: 

MUDr. Petr Barták
doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.
doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Jan Duška
MUDr. Ladislav Dzan
MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.
doc. MUDr. Romana Koberová 
Ivančaková, CSc.
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 
MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.
MUDr. Daniel Ott
MUDr. Helena Polachová

PhDr. Věra Semerádová
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. 
Ing. Jakub Strnad, Ph.D.
MUDr. Filip Světlík
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA 
prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
doc. RNDr. František Škvára, DrSc. 
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.
MUDr. Miroslava Švábová, CSc.
MUDr. Pavel Vlnař
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PŘISPĚJTE 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 
příjemná. Je však zdrojem našeho 
odborného rozvoje i obecně lidského 
vyzrávání. Získáváme odstup, zkušenosti 
a pokoru. Vzletně řečeno: Když to není 
úspěch, je to zkušenost.

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

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

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

Redakce a redakční rada LKS

Recenzenty testů seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
MUDr. Michal Dudek, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

MUDr. Petr Kořínek
MUDr. Jan Streblov
MDDr. Martin Šembera

Redakční rada LKS
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historie

PORCELÁNOVé DÓZIČKy
Jak obtížné je vyhnout se 
okouzlenému staromilství, když 
se před vašima očima objeví něco 
tak něžného a půvabného, jako je 
porcelánová dózička s ozdobným, 
často malovaným víčkem.

Dózičky se v této podobě vyráběly 
celé tři čtvrti století. Ty na zubní pastu 
či prášek byly nakonec vystřídány sice 
také docela pohlednými, ale přece jen 
tubami, ať z kovu či později plastických 
hmot. Nadčasovou eleganci drobného 
porcelánu lze však těžko překonat. 

Nahlédněme do více než sto let sta-
rého katalogu firmy C. Ash & Sohns 
z r. 1910, kde se píše: „Vyobrazené por-
celánové dózičky jsou stále dostupné 
v našem skladu s uvedenými cenami, 
a to v množství po čtvrt- či půltuctu, ne-
bo i po celých tuctech. Veškeré pasty se 
vyrábějí z nejlepších ingrediencí, olejů 
apod., a jejich složení vyniká velmi pří-
jemným aromatem, uchovávajícím trva-
lou svěžest. Vyobrazené čtyři druhy dó-
ziček vám dodáme s libovolnou etiketou 
či vámi vybraným ctěným jménem, a to 
za režijní cenu. Reprodukce v našem ka-
talogu ukazují dózičky v životní velikosti 
a podle vůle našeho laskavého zákazní-
ka do nich připravíme libovolnou náplň 

z naší nabídky. Samozřejmě pro vás ob-
staráme veškeré další tvary dóziček, s vy-
pálenou etiketou, za nejpříznivější cenu. 
Spolu s tím poskytujeme výrobu jakých-
koliv zubních past a mýdel podle vámi 
zvolené či dodané receptury.“

Firem, jež tuto výrobu reprezentují, 
najdeme dlouhou řadu. V našem pří-
spěvku představujeme výběrovou ko-
lekci z období let 1860 až 1930, kdy 
bylo běžné přijímat a realizovat veškeré 
individuální a estetické představy a ná-
měty zákazníků. Zachované dózičky se 
tak stávají galerijní přehlídkou motivů, 
výtvarných stylů, ale i použitých de-
koračních technologií a ovšem i dobo-
vého vkusu a estetického myšlení. Ko-
chejte se v tomto vánočním čase krásou 
a rozmanitostí drobného užitého umě-
ní a nezapomeňte na odkaz a podobná 
tichá poselství našich prapraprapředků, 
třebaže nejsou vždycky zrovna úplně 
„in“ a „cool“.

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.

Aromatická zubní pasta a vedle ní rovněž zubní pasta Carbolic pro čištění i ochranu 
zubů a dásní (s 3% kyselinou karbolovou čili fenolem). Obě dózičky jsou od firmy 
S. Maw Son & Sons, Aldersgate Street, London England. Kompletní okrouhlá dózička 
na spodku s razítkem. Od obdélníkové dózy se zachovalo pouze víko.

Orientální zubní pasta z Ardwick Green 
v britském Manchesteru. Z obou zachovaných 
originálních částí je na té dolní i razítko.

Odontine na čištění zubů od Gustava Lohseho, 
královského dvorního dodavatele z Berlína, 
Jägergasse 46. V muzeu máme několik odkazů 
na firmu a další výrobce přípravku Odontine.

Anglickým výrazem dentifrice se označují 
čisticí prostředky na zuby – pasty, zubní 
prášek (pochopitelně s různými přísadami). 
Do této dózičky byl namíchán přípravek dle 
zvláštní receptury podle C. R. Coffina, D.D.S., 
z Manchesteru. 

Porcelánová dózička zdobená malbou nad 
glazurou s obrazem schodů na Brühlovu 
terasu a pozdravem z Drážďan. Jako suvenýry 
byly takové dózičky vystaveny v dobře 
situovaných měšťanských domácnostech.

Velká umělecká díla sloužila jako předloha na 
okrášlení procelánových dóziček – zde působivá 
scenérie lovu medvědů. Vynikající trvanlivost 
obrázku díky použití litografie po prvním pálení, 
kdy další vypálení konzervuje již vzniklý obraz, 
jenž je tak chráněn pod glazurou.

Víko vzniklo týmž výrobním procesem jako 
u lovu medvědů (viz foto vpravo). Zobrazena je 
láskyplná scénka s výmluvným titulem Strýček 
Toby. Její aktéři čerpají polibkem z voňavých 
úst více radosti a rozkoše... Zachovalo se jen 
víčko s větším průměrem (10,6 cm).
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informace

SERVIS blahopřejeme

MILé SETKÁNÍ SE STOLETýM DR. JANEM PAŠKEM

„Syn by rád použil ve školním časopise  
váš rentgenový snímek pod názvem: Měsíční krajina.“
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STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 3. LF UK A FN KRÁLOVSKé VINOHRADy VyPISUJE KONKURZ 
NA MÍSTO POSTGRADUÁLNÍHO STUDENTA V OBORU ORTODONCIE (3 ROKy)
Termín a místo konání konkurzu: 
30. 1. 2018 ve 13.00 hod. v posluchárně Stomatologické kliniky FNKV (Praha 10, Šrobárova 50, pavilon N, 2. patro). 
Uchazeč si přinese strukturovaný životopis, kleště na tvarování drátu a potvrzení o výkonu povolání zubního lékaře 
nejméně po dobu jednoho roku v rozsahu úvazku 1,0. 
Požadavky: vyhraněný zájem o obor, vítána aktivita SVOČ, publikační činnost,  
odborná stáž, účast na odborných kurzech, znalost AJ. 

Bližší informace: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., tel.: 267 163 283 

PODĚKOVÁNÍ
Kolegyně a kolegové z OSK 
Most děkují MUDr. Pavlovi Cee 
za vzornou a pečlivou práci, 
kterou vykonával dvanáct let jako 
předseda OSK Most.

●● MUDr. Bohuslav Jureček, CSc.,
slaví v prosinci 80. narozeniny.
Svůj profesní život spojil se 
Stomatologickou klinikou 
a později Klinikou ÚČOCH LF UP 
a FN v Olomouci, kde byl vedoucím 
ambulance. Hodně zdraví a splněných 
přání do dalších let přejí kolegyně 
a kolegové.

●● MUDr. Jitka Bodnárová 
slaví v prosinci 80. narozeniny. 
K jubileu upřímně blahopřejí kolegyně 
a kolegové z OSK Praha 3. 

●● MUDr. Jana Zdvihalová
slaví v prosinci 70. narozeniny.
Dlouholeté bývalé předsedkyni OSK 
a současné člence představenstva 
OSK Praha západ-východ upřímně 
blahopřeje ČSK.

●● MUDr. Jan Beroušek
slaví v prosinci významné životní 
jubileum. 
Dlouholetému členu svého 
představenstva přeje OSK Praha 7 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

OSK Ústí nad Labem přeje zdraví, 
pohodu a optimismus do dalších 
let kolegyním, které v listopadu 
a v prosinci oslavily významné životní 
jubileum:
●● MUDr. Dagmar Harapátová
●● MUDr. Helena Szabóová 
●● MUDr. Věra Švarcbachová 
●● MUDr. Ljudevita Vávrová

Jak už víte z minulého LKS, 
v listopadu oslavil 100. narozeniny 
MUDr. Jan Pašek z Tábora. 

Mezi gratulanty k tomuto výjimeč-
nému jubileu nositele čestného titulu 
Osobnost české stomatologie pocho-
pitelně nemohla Komora chybět. Osla-

venci osobně blahopřáli prezident ČSK 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 
předseda OSK Tábor MUDr. Pavel Havr-
lant a kolega a přítel MUDr. Petr Kutil. 
Ing. Jan Pašek, jubilantův syn, poslal Ko-
moře milé poděkování, které si můžete 
přečíst na komorovém facebooku.

Na snímku vlevo je MUDr. Jan Pašek s prezidentem ČSK doc. Romanem Šmuclerem, 
vpravo pak s MUDr. Petrem Kutilem a MUDr. Pavlem Havrlantem. Oslavenci udělal 
radost čerstvý výtisk listopadového LKS, kde jsme mu k jeho úctyhodnému jubileu 
věnovali hezký medailon.
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ROZLOUČENÍ S DOCENTEM JIŘÍM BITTNEREM

Českou stomatologickou obec 
postihla 16. 10. 2017 velká ztráta. 
Ve věku 87 let zemřel doc. MUDr. 
Jiří Bittner, CSc., emeritní přednosta 
Stomatologické kliniky LF UK a FN 
v Hradci Králové a proděkan téže 
lékařské fakulty.

Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., se na-
rodil v Bystrém u Poličky, vyrůstal a stu-
doval v Praze, „umístěnku“ však do-
stal do Dvora Králové nad Labem, kde 
se během dvou let svého působení stal 
okresním stomatologem. Na výzvu teh-
dejšího přednosty královéhradecké sto-
matologické kliniky Leona Sazamy se 
v r. 1959 přihlásil do výběrového říze-
ní na místo asistenta. V konkurzu obstál 
a na tamní konsolidující se klinice za-
čal ihned pracovat, o něco později pak 
do Hradce Králové s rodinou natrvalo 
přesídlil. V r. 1965 obhájil kandidátskou 
práci, habilitoval v r. 1969, docentura 
mu však byla přiznána v důsledku jeho 

Ukázka z ilustrovaného průvodce 
královéhradeckou kliniku z r. 1961, 
kterou tehdejší zaměstnanci věnovali 
svému šéfovi, tehdy docentu L. Sazamovi, 
k jeho padesátinám. Nejenže je mladý 
Jiří Bittner zachycen na dvojfotografii, 
ale sám také celou kroniku ilustroval.

kritických postojů k tehdejšímu spole-
čenskému dění až po jedenácti letech. 
Po dobu sedmi let byl prvním „polisto-
padovým“ přednostou stomatologické 
kliniky, celkem osm let byl proděkanem 
a členem vedení LF UK v Hradci Krá-
lové.

Po celý svůj profesní život zahrnují-
cí téměř 60 let se věnoval stomatologii. 
Ve vybraných odvětvích, zejména v ob-
lasti fixní protetiky, gnatologie a dentál-
ních materiálů, dosáhl řady priorit a stal 
se v nich nezpochybnitelnou a všeobec-
ně uznávanou kapacitou. Velkou výho-
du mu v tomto ohledu vždy skýtalo jeho 
výtvarné nadání. Kromě několika desí-
tek původních odborných prací sepsal 
a ilustroval třicítku monografií, učeb-
nic a skript. Mnohé tituly představova-
ly první ucelené informace o dané pro-
blematice v domácí odborné literatuře. 
Stal se ve svém oboru autoritou, k níž se 
dodnes hlásí mnoho jeho žáků z České 
a Slovenské republiky. Po více než čtvrt 
století byl aktivním funkcionářem Čes-
ké stomatologické společnosti a později 
jejím čestným členem. Od r. 1990 byl 
řadu let hlavním redaktorem časopisu 
Praktické zubní lékařství. Stal se nosi-
telem titulu Osobnost české stomatolo-
gie, dostalo se mu i mnoha dalších aka-
demických a stavovských poct. Řadu 
let byl doyenem sboru lékařů – učite-
lů stomatologické kliniky v Hradci Krá-
lové. Jeho výuka byla vždy precizní jak 
po stránce obsahové, tak po stránce for-
mální. Vynikal výbornou znalostí češ-
tiny. Odmítal profesní hantýrku, tvořil 
české názvosloví pro u nás dosud ne-
používané materiály, pracovní postupy 

Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. 
(16. 4. 1930 – 16. 10. 2017)

a úkony. Svůj výklad vždy provázel – 
díky svému mimořádnému výtvarnému 
nadání – naprosto dokonalými nákresy. 
Byl laskavým a mírným examinátorem, 
objektivním a chápavým přednostou, 
který stál v čele kliniky v těžkých do-
bách chaotické privatizace zdravotnic-
tví, spojených s odchodem většiny zku-
šených klinických pracovníků do vlast-
ních praxí.

Doc. Jiří Bittner byl ženatý, měl dva 
syny, z nichž jeden předčasně zemřel 
v důsledku nevyléčitelné choroby. To 
zdravotně poznamenalo zejména man-
želku doc. Bittnera, jíž pak byl do kon-
ce jejího života největší oporou. Jeho ži-
votními láskami a snad i útěchou v těž-
kých okamžicích byly vedle práce a ro-
diny s řadou vnoučat a pravnoučat je-
ho ušlechtilé záliby, zejména moderní 
ja zzová hudba a snad ještě více moder-
ní výtvarné umění, zejména české, je-
hož byl velkým obdivovatelem a propa-
gátorem.

V posledních letech života jej začalo 
zrazovat zdraví. Bojoval statečně s řa-
dou vážných chorob, které jej postupně 
ochuzovaly o možnosti plného kontak-
tu s okolním světem, na který byl zvyk-
lý. O svých neduzích se však vyjadřoval 
rezervovaně a s nadhledem. Stěžoval-li 
si, pak vždy jen decentně. Vítal vlídně 
každého, kdo mu přinášel zprávy o dě-
ní kolem nás, jehož se sám již účastnit 
nemohl.

Doc. MUDr. J. Bittner, CSc., se stal vše-
obecně respektovanou osobností, jedním 
ze zakladatelů moderní české stomato-
logie a na dlouhou dobu její žijící le-
gendou. Jen těžko lze uvěřit vyprávění 
jeho kolegů, žáků, vděčných pacientů 
a přátel, jak přátelsky a neformálně vy-
stupoval ve chvílích, kdy právě nebyl 
v roli uctívaného lékaře, učitele, exami-
nátora, předsedy odborné společnosti, 
oponenta či proděkana, když se ocitnul 
ve společenství lidí podobného smýš-
lení a zálib. Všichni, kdo jsme jej blíže 
poznali, budeme vzpomínat, jak vzdě-
laným, kultivovaným, citlivým a dob-
rým byl člověkem. Čest jeho památce!

Spolupracovníci
ze Stomatologické kliniky LF UK

a FN v Hradci Králové

vzpomínáme
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DVOUDENNÍ PARODONTOLOGICKé SyMPOZIUM 
SE TENTOKRÁT KONALO V OSTRAVĚ 

V termínu 13. – 14. 10. 2017 se 
uskutečnily Parodontologické dny 
v Ostravě. Toto odborné setkání 
pořádala Česká parodontologická 
společnost (ČPS).

Pozvání přijal host z Německa Dr. 
wolfgang westermann. Odborný pro-
gram zahájil přednáškou Neúspěchy 
v parodontologii, příčiny, možnosti 
řešení. V úvodu rozdělil typy defektů 
v parodontologii, jejich příčiny a řeše-
ní, poukázal na možnosti konzervativní 
terapie v parodontologii a indikace chi-
rurgické terapie. Na jednotlivých klinic-
kých případech dokazoval, že je skvě-
lý parodontolog, který logicky uvažuje 
a pečlivě zvažuje všechna pro a proti 
– zda zub zachovat či ne, tak aby vše 
mělo dlouhodobou prognózu a stabili-
tu. ATB terapie, scaling, root planning, 
reevaluace, recall, chirurgická terapie 
recesů – postupy ve velmi uceleném 
a zdařilém konceptu. Přednášející na-
víc ukázal, že zdánlivě zcela ztracené 
zuby se dají nejenom léčit, ale i dlou-
hodobě zachovat s velmi dobrou stabi-
litou začleněnou do logického a pečlivě 
promyšleného protetického řešení. Pod-
mínkou jsou perfektní hygiena pacien-
ta, opakované ošetření dentální hygie-
nistkou, absence kouření, dostatek při-
pojené gingivy, vhodný biotyp gingi-
vy atd. Zcela zaplněný sál ocenil tuto 
přednášku dlouhotrvajícím potleskem. 

V odpoledním programu pokračoval 
MUDr. Jan Streblov (Praha) tématem 
Kompromisní implantáty, kompromis-

ní zuby. Na kazuistikách názorně uká-
zal, že i zdánlivě ztracené či nevhodně 
umístěné implantáty se dají dlouhodo-
bě použít při správně zvolené konzer-
vativní terapii a hlavně vhodných tech-
nik plastické chirurgie parodontu s vyu-
žitím subepiteliálních štěpů. MUDr. Ja-
roslav Černušák (Kralupy n. Vltavou) ve 
své přednášce Etika a estetika definoval 
pojmy jako etika a etiketa a vyzdvihl, 
jak je důležitá jejich správná aplikace 
ve stomatologii. Zdůraznil nutnost do-
držování základních hodnot a princi-
pů v každodenní praxi při jednání s pa-
cientem. Doc. MUDr. Pavel Poleník, 
CSc., (Plzeň) pokračoval tématem Léč-
ba chronické hyperplastické gingivitidy 
ER,Cr. ySGG laserem. Poutavou a vtip-
nou formou ukázal možnosti laserové 
terapie a její přínos pro pacienta. Užití 
laseru má dobré výsledky, bez výrazné-
ho jizvení a tedy poruchy funkce. Pro-
gram prvního dne zakončil doc. MUDr. 
Jiří Ramba, CSc., (Praha) přednáškou 
Náhlé zdravotní zvraty v životě českých 
králů (Karel IV., Ladislav Pohrobek, Jiří 
z Poděbrad, Rudolf Habsburský). Uká-
zal různé zdravotní komplikace českých 
panovníků, které nejsou příliš známy, 
např. komplikovaná zlomenina mandi-
buly a krčních obratlů Karla IV. na taj-
ném rytířském turnaji v Německu. Au-
tor demonstroval pozoruhodný a na teh-
dejší dobu moderní a pokrokový způsob 
léčby tohoto zranění.

Druhý den zahájila MUDr. Maria 
Matuševská (Prešov) tématem Spolu-
práce parodontologa s ostatními spe-

cializovanými obory – souhrn kazuistik 
u parodontologických pacientů. Uká-
zala možnosti úspěšné kombinované 
ortodonticko-parodontologické terapie 
u zdánlivě ztracených zubů. Genetické 
testy, CRP testy v návaznosti na indika-
ci ATB při parodontopatiích, dlahová-
ní operovaných zubů, to vše dle autor-
ky přispívá ke zlepšení prognózy dlou-
hodobého přežití ošetřovaných zubů. 
Pokračoval MUDr. Petr Barták (Praha) 
a v přednášce Rozsáhlé protetické re-
konstrukce a jejich vztah k parodon-
tu (modelace tkání a červená estetika) 
precizně zdokumentoval protetické po-
stupy ve vztahu k parodontologii, kdy 
použít například koronálně posunutý 
lalok nebo tunelovou techniku k do-
sažení co nejlepšího funkčního a es-
tetického výsledku. Zdůraznil nutnost 
plánování, použití wax-up, šablon atd. 
k dosažení dlouhodobé stability prote-
tické práce.

V podání MUDr. Petera Abelovského 
(Zvolen) zaznělo téma Prínosové dutiny 
a sinus lift. Na obrazové dokumentaci 
a video sekvencích ukázal velké mož-
nosti endoskopie v diagnostice a terapii 
onemocněních čelistních dutin. Autor 
vyzdvihl méně invazivní možnosti pro 
řešení cyst v antrální dutině, kdy napří-
klad operaci dle Caldwella-Luca zmínil 
jako zcela nefyziologickou a obsolent-
ní, i když se ještě donedávna na někte-
rých pracovištích používala. Řešení po 
extrakčních komplikacích v maxile (OA 
komunikace), precizní plánování a pro-
vádění operace sinus lift s nezbytnou 
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OROFACIÁLNÍ TRAUMATOLOGIE NA XXI. SAZAMOVĚ DNI
V Hradci Králové proběhl 3. 11. 2017 
již 21. ročník Sazamových dnů, jehož 
organizátorem byla Stomatologická 
klinika LF UK a FN v Hradci Králové.
 

Na rozdíl od většiny předchozích byl 
letošní ročník zaměřen monotematic-
ky, jak plynulo i z jeho názvu Maxilo-
faciální chirurgie – úrazy obličejových 
kostí, upomínajícího na klasickou mo-
nografii F. Urbana a L. Sazamy „Úrazy 
obličejových kostí“, jež se dočkala 
celkem šesti českých vydání. Konferen-
ce byla navíc dedikována letos zesnu-
lému prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, 
DrSc. Jejími účastníky byli nejen maxi-
lofaciální chirurgové z většiny domácích 
klinických pracovišť, ale i lékaři jiných 
odborností spolupracujících s maxilofa-
ciálními chirurgy, studenti z domácí lé-
kařské fakulty a v nezanedbatelném po-
čtu i studenti z jiných lékařských fakult.

Je potěšující, že právě maxilofa-
ciální chirurgie je v současné době 
předmětem zájmu řady mladých lékařů, 
kteří se hodlají této po všech stránkách 
obtížné práci věnovat. Tato skutečnost 
se odrazila i ve skladbě přednášejících. 
Úvodní sdělení bylo věnováno památce 

prof. Jiřího Mazánka (René Foltán). Ná-
sledovala velice pěkná a zajímavá před-
náška o historii domácí maxilofaciální 
traumatologie, dokumentující vývoj té-
to medicínské specializace a její sepětí 
s moderní medicínou (Zdeněk Jirousek). 
Další sdělení byla věnována problemati-
ce zlomenin dolní čelisti s důrazem na 
úrazy postihující kloubní struktury (Jan 
Duška, Lukáš Hauer, Petr Michl). Na ně 
navazovalo sdělení o současných mož-
nostech endoskopicky asistovaných chi-
rurgických výkonů při léčbě zlomenin 
kloubního výběžku mandibuly a očni-
ce (Vladimír Machoň). Další přednáš-
ky již byly zcela věnovány úrazům ske-
letu v oblasti střední obličejové etáže 
včetně očnice (Radovan Mottl, Oldřich 
Res). Doplněny byly vystoupením neu-
rochirurga, pojednávajícím přehledně 
o frakturách báze lební a o potřebě úzké 
spolupráce neurochirurga a maxilofa-
ciálního chirurga při jejich diagnostice 
a terapii (Michael Bartoš). Neobyčejně 
příznivě bylo přijato poslední sdělení, 
které pojednávalo o nikterak vzácných 
střelných poraněních jevících řadu veli-
ce specifických rysů, a pro velkou část 
auditoria představovalo dosud zcela ne-

známou kapitolu práce maxilofaciální-
ho chirurga (Luboš Tuček).

Konference proběhla bez rušivých 
momentů. Ukázala na skutečnost, že 
traumatologie obličejové kostry je ve-
lice aktuální kapitolou maxilofaciál-
ní chirurgie s trvale rostoucím medi-
cínským a společenským významem, 
zejména kvůli životnímu stylu velké 
části současné populace, spojenému 
s rostoucím rizikem vzniku těchto úrazů 
v dopravě, při sportu a kriminálních či-
nech včetně domácího násilí a suicidál-
ních pokusů, i při mnoha dalších, méně 
častých, obvykle nepředvídatelných si-
tuacích, vedoucích k vážným zraněním 
v oblasti obličeje. Ukázala vývoj oboru 
a zejména současné možnosti domácí 
orofaciální traumatologie v oblasti dia-
gnostiky a terapie, korespondující s ce-
losvětovými trendy. Lze si jen přát více 
takových odborných setkání umožňu-
jících výměnu zkušeností, nenásilnou 
konfrontaci a plodnou diskuzi odborní-
ků z různých pracovišť.

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Stomatologická klinika LF UK

a FN v Hradci Králové

podporou CBCT vyšetření, to vše byla 
jen malá ukázka rozsáhlého spektra vý-
konů prováděných autorem. 

Závěrečnou přednášku Základní kr-
vácivé choroby a příprava ke stoma-
tochirurgickému výkonu – kazuistiky, 
PRP a její využití v parodontologii (teo-
rie, naše zkušenosti, legislativa) prezen-
tovala MUDr. Hana Lejdarová (Brno). 
Přednesla některé novinky v problemati-
ce transfúzí, zmínila se o jejich rizicích 
a jak jim předcházet, a to i vzhledem 

k nedokonalé legislativě v ČR a decent-
ralizaci (v ČR je 60 transfúzních center!). 
Klesá spotřeba plazmy a stoupá spotře-
ba fibrinogenu – je to lepší a méně ri-
zikovější. Autorka se věnovala riziku při 
ošetřování pacientů s krvácivými choro-
bami, zmínila jak novinky, tak i úskalí při 
použití metody PRF a PRP ve stomato-
logii a ostatních medicínských oborech. 
Zvláště nízká standardizace postupů 
a následná nevyrovnaná kvalita produk-
tů se jeví jako nevýhoda těchto metod.

Parodontologické dny v Ostravě po-
tvrdily vysokou odbornou a společen-
skou úroveň těchto setkání, která se 
tradičně těší velkému zájmu nejen ze 
strany parodontologů, ale i praktic-
kých zubních lékařů. Příští parodonto-
logické dny se budou konat 18. – 19. 5. 
2018 ve Špindlerově Mlýně. Více na 
www. pe rio. cz.

Za výbor  
České parodontologické společnosti

MUDr. Michal Kania

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
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BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA JE DNES 
VNÍMÁNA JAKO NĚCO NAPROSTO 
BĚŽNéHO A PŘIROZENéHO

Platit u lékaře kartou? Platební 
terminál CGM má své první lékaře, 
kteří tuto možnost rádi využijí.
Spokojenost pacientů a přátelská 
atmosféra – tak by se dala 
popsat zubní ordinace v Opavě, 
již provozuje MUDr. Daniela 
Holešová, která se specializuje na 
estetickou stomatologii. Největší 
radost paní doktorce přináší to, 
když při preventivní prohlídce 
shledává výsledky své práce funkční 
a estetické i po 10 letech. To jsou 
ony okamžiky, kdy je hrdá a šťastná, 
že si zvolila právě tento obor.
MUDr. Daniela Holešová 
absolvovala zubní lékařství na 
LF UP v Olomouci v roce 1997. 
Působila na stomatochirurgickém 
oddělení SSN v Opavě a poté byla 
zaměstnancem privátní zubní 
ambulance. 

Jste jedním z prvních lékařů, kteří 
využili nabídky zřízení platebního 
terminálu od CGM. Co vás přimělo 
umožnit pacientům ve vaší 
ordinaci platbu prostřednictvím 
platebních karet? 

Bezhotovostní platba je dnes nejpou-
žívanějším způsobem platebního styku. 
S rostoucími cenami za výkony, které 
nejsou hrazeny z veřejného zdravotní-
ho pojištění, je možnost úhrady plateb-
ní kartou žádaná stále častěji. Jsou totiž 
situace, kdy pacientovi nemůžeme do-
předu vypočítat přesnou částku za ošet-
ření, a může se stát, že pacient u sebe 
nebude mít dostatečnou hotovost. Pla-
tební terminál nám i pacientům ušetří 
čas a nežádoucí stres.

Dle průzkumu Mastercard si 46 % 
Čechů přeje mít možnost platit 
u lékaře kartou, platba kartou 
zároveň zvyšuje výnosy až o 20 %. 
Očekáváte díky této nové službě také 
navýšení příjmů ambulance?

Nemyslím si, že díky platebnímu ter-
minálu v zubních ambulancích dojde 
k výraznému navýšení příjmu. Nepa-
tříme do obchodního řetězce, kdy za 
hodinu můžeme prodat neomezené 
množství. Naše práce je limitována mi-
nutovými náklady a za hodinu s plateb-

MUDr. Daniela Holešová z Opavy.

ním terminálem neodvedeme vyšší vý-
kon, neprodáme více výplní, nezaplní-
me více kořenových kanálků. Tady cí-
tím spíše psychologický efekt. Na pa-
cienty působí moderní technologie po-
zitivně a velmi dobře vnímají jakékoli 
změny. Designové úpravy v ordinaci či 
přítomnost nového technického vyba-
vení, internetu, elektronizace, podtrhu-
jí jistotu, že lékař sleduje novinky, mo-
derní postupy a pečuje o své pacienty 
podle nejnovějších trendů a možností.

Rozumím tomu tak, že hlavním 
cílem je poskytnout pacientům 
komfortní služby, které sami čím 
dál více vyžadují. Jaký přínos 
však má terminál od CGM pro vás 
a vaši ordinaci?

Jeho výhodou je jednoduchost a – jak 
už jsem zmínila – časová úspora. Od-
padne také časté odnášení hotovosti do 
banky. Vyhneme se i nepříjemnému vy-
máhání dluhu, pokud pacient u sebe 
nemá hotovost a slíbí uhrazení dlužné 
částky jiným způsobem. Bohužel i s ta-
kovými situacemi máme téměř všichni 
negativní zkušenost. Pokud je navíc ter-
minál propojen s programem využíva-
ným v ordinaci, je vygenerování platby 
velmi jednoduché. Já sama používám 
již 10 let DENTIST+ a propojení plateb-
ního terminálu s tímto programem jsem 

přivítala s nadšením. Ale jistě je mno-
ho možností komunikace i s jinými pro-
gramy.

Platební terminál s sebou nese též 
náklady na pořízení a podporu celého 
systému. Někteří lékaři tyto náklady 
přenášejí na pacienta ve zvýšené ceně 
výkonu, další v samostatném poplatku 
za platbu kartou, jiní pak tento náklad 
vnímají jako daň za komfort, který 
pacientům poskytují. Jak se s touto 
situací plánujete vyrovnat vy?

Ano, vnímám to jako náklad navíc, 
který se odrazí v mírném navýšení cen 
výkonů a výrobků. Na druhou stranu to 
nepovažuji za zbytečný komfort. Bez-
hotovostní platba je dnes brána jako 
něco naprosto běžného a přirozeného. 
Ve většině zemí světa lze platit plateb-
ní kartou a je to nejpřirozenější způsob 
platby. Již dlouho jsem uvažovala o po-
řízení platebního terminálu, poplatky 
za jeho použití se navíc neustále sni-
žují. Když porovnáte náklady a výho-
dy, domnívám se, že již dozrál čas jít do 
toho. Byla jsem oslovena regionálním 
Premium Partnerem CGM k vyzkoušení 
pilotního platebního terminálu a nabíd-
ky jsem využila.

Dalším tématem, které se lékařů – 
včetně stomatologů – týká, je otázka 
eReceptu. Váš terminál má rovněž 
možnost tisku eReceptu. Jak vnímáte 
tuto funkcionalitu?

Tisk eReceptu je určitě velké plus, ce-
lé to zapadá do kontextu. Elektroniza-
ci ani moderní technice se nevyhneme, 
proto je nutné novinky přijmout a vyu-
žít veškeré možnosti, jež nové techno-
logie nabízejí. V konečném důsledku to 
není ztráta času, proškolení a počáteč-
ní investice se jistě mnohonásobně vrá-
tí. Zjednoduší nám život a hlavně ušet-
ří čas, toho si musíme vážit. Terminály 
dnes nabízejí i jiné funkcionality, jako 
je čtení elektronických občanských prů-
kazů a průkazů pojištěnce.

CompuGroup Medical
Česká republika, s. r. o.
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ČES USPOŘÁDALA 9. VýROČNÍ KONGRES 

Česká endodontická společnost 
(ČES) pořádala dne 23. 9. 2017 svůj 
9. výroční kongres. V prostorách 
Hotelu Pyramida Praha se sešlo téměř 
300 účastníků. Tematika přednášek 
byla pestrá.

Česká 
Endodon�cká 
Společnost

Zahraniční hvězdou 9. výročního kongresu ČES byla 
Dr. Cecilia Bourguignon (Francie).

V Praze se sešlo na tři sta účastníků kongresu ČES.

Společná fotografie 
členů České 

endodontické 
společnosti.

té, v současné době je ředitelkou IADT 
(Mezinárodní asociace dentální trau-
matologie) a ve své pařížské praxi se 
specializuje na endodoncii a trauma-
tologii. Ve svém vystoupení se věnova-
la zvládání posttraumatických kompli-
kací a předcházení ztráty zubů zvláště 
u mladých pacientů.

Odpolední blok přednášek otevřel 
MUDr. Jiří Škrdlant. Jeho téma Chirur-
gické retrográdní endodontické ošet ře-
ní – indikace, anatomické a estetické 
souvislosti bylo velice zajímavé. Vy-
zdvi hl význam správné indikace a pro-
vedení, které retrográdní ošetření po-
souvá k úspěšnosti jako u ošetření or-
tográdního. Poté následovala přednáš-
ka MDDr. Radovana Žižky, Ph.D., s ná-
zvem Endodontické ošetření stálých zu-
bů s neukončeným vývojem. Ve svém 
sdělení rozebral endodontické výkony 
se zachováním vitální dřeně, a to jak 
u posttraumatických stavů, tak u reverzi-

bilních nebo ireverzibilních zánětů zub-
ní dřeně. Dále se autor věnoval proble-
matice ošetření stálých zubů s neukon-
čeným vývojem a nekrotickou dření.

Další hvězdou kongresu byl MUDr. 
Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., kte-
rý se ujal tématu protetického posten-
dodontického ošetření. Jeho přednáš-
ka Zatížení endo pilíře – endo selhání 
očima protetika byla přínosem k tomu, 
abychom si uvědomili, že prognóza en-
dodontického ošetření je spojena s kva-
litou protetického ošetření.

Závěr kongresu patřil kazuistikám Vy-
jímání fragmentů. MUDr. Filip Světlík 
ukázal možnosti vybavení fragmentů, 
které nabízí současná stomatologie.

V příštím roce nás čeká 10. výroč-
ní kongres. Datum konání bude 22. 9. 
2018.

Za Českou endodontickou společnost
MUDr. Soňa Hüttnerová

V úvodní přednášce Quo vadis, česká 
endodoncie shrnul doc. MUDr. Luděk 
Peřinka, CSc., vývoj české endodoncie.

Hlavní zahraniční hvězdou byla Dr. 
Cecilia Bourguignon, které patřil do-
polední blok na téma Komplikace úra-
zů zubů – role endodontisty. Curricu-
lum vitae této autorky je velice boha-
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Tel.: +420 246 007 820, e-mail: obchod.cz@cgm.com
www.cgm.com/cz

DŮVĚRA

pacient
lékař
CGM

Na EET
už nejsem 
sám

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

Výhodně s CGM TERMINÁLEM

CGM eTRŽBY

první hydrofilní, 

bioaktivní povrchprvní hydrofilní, 

bioaktivní povrch
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PRVOTŘÍDNÍ IMPLANTÁTY 
S DOKONALÝM SERVISEM



S 161LKS 12/2017

Již devátý Škachův den se bude 
konat v úterý 27. 2. 2018 od 9.00 
hodin tradičně v komorním prostředí 
Divadla U Hasičů, Římská 45, 
Praha 2. Akce je určena zejména 
dentálním hygienistkám, ale odborný 
program je koncipován tak, aby 
zaujal zároveň i zubní lékaře.

Garantem akce je Soukromá vyšší od-
borná škola zdravotnická pro dentální 
hygienistky v Praze. V čele organizač-
ního týmu – stejně jako ve všech před-
chozích ročnících – stojí MUDr. Ladi-
slav Kindl a MUDr. Ladislav Korábek, 
CSc., MBA, kteří také budou moderáto-
ry akce. 

Odborný program se tradičně bude 
věnovat tématům důležitým jak pro stu-
denty, tak absolventy dentální hygieny. 
Jako přednášející jsou osloveni přední 
odborníci zejména z oblasti parodonto-
logie, ale i dalších oborů.

odborné akce

9. ŠKACHůV DEN PROBĚHNE V ÚNORU 2018

Cadaver MasterCourse:
Zubní iMplantologie

Intenzivní kurz pokročilé implantologie na kadaveru.
Naplánování a zavedení implantátu, augmentační techniky

(sinus-lift, bone splitting, allogenní bloky).
Přednášející: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Ivo Klepáček, CSc.

Termín: Jaro/léto 2018 (termín bude upřesněn po naplnění kapacity),
Anatomický ústav 1.LF UK, Praha 2, cena: 20 000 Kč

Kontakt: +420 724 391 448, machova@asklepion.cz
Asklepion Academy, Londýnská 160/39, 120 00, Praha 2
www.asklepionacademy.cz

iMplantologie
1. ČÁST – CHIRURGIE

Půldenní intenzivní kurz s možností zavedení implantátu do zvířecí kosti
 Přednášející: MUDr. Petr Barták

19. 1. 2018, 13:00 – 18:00, Asklepion Academy, Praha 2, cena: 3 900 Kč*

iMplantologie
2. ČÁST – PROTETIKA

Půldenní intenzivní teoretický kurz pro lékaře i zubní techniky 
Přednášející: MUDr. Petr Barták

9. 2. 2018, 13:00 – 18:00, Asklepion Academy, Praha 2, cena: 3 900 Kč*

*Při zakoupení obou částí kurzu IMPLANTOLOGIE cena celkem 6 900 Kč! 
Podrobný rozpis náplně kurzů naleznete na www.asklepion.cz/academy/kongresy-a-skoleni 

KNIHy VyDANé KOMOROU
Aktuální přehled komorové Edice zubního lékařství 
najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Knihy).
Přímý prodej: v recepci Apolenky (Slavojova 22, Praha 2) 
nebo na akcích ČSK
Na dobírku: on-line formulář pro objednání na www. dent. cz 
(po kliknutí na požadovanou publikaci)

Akce s názvem Škachův den v prů-
běhu uplynulých ročníků přesáhla rá-
mec čistě parodontologického pohledu, 
a to je na ní sympatické. V duchu odka-
zu prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. 
(1916 – 2001), zdůrazňuje nezbytnost 
mezioborové spolupráce a komplexního 
pohledu na pacienta, často i z úhlu dal-
ších souvisejících medicínských oborů. 

Pořadatelé 9. Škachova dne srdečně 
zvou absolventky a studentky dentál-
ní hygieny a samozřejmě zubní lékaře 
k účasti na této akci v únoru 2018. 

Organizační informace a kompletní 
program budou aktuálně zveřejněny na 
novém webu www. skachuvden.cz.

Redakce

Na Škachův den 2018 vás 
srdečně zve organizační tým 
v čele s MUDr. Ladislavem 
Kindlem a MUDr. 
Ladislavem Korábkem, CSc., 
MBA (na fotografii).

Limitovaná edice Pontus 
věnovaná slavným automobilům

model 160.500.66. s ručním nátahem dodávaný v dárkové  
krabičce s mini verzí Mercedesu 300L

27 940 Kčwww.davosa.cz
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Nový Sensodyne Rapid s unikátním složením, navržený 
pro rychlou úlevu od bolesti citlivých zubů a podporu 
rychlé a odolné okluze dentinových tubulů.1 Poskytuje klinicky 
ověřenou úlevu během pouhých 60 sekund po čištění 
citlivých oblastí zubů2,3 a dlouhodobou ochranu* před citlivostí 
a jejím dopadem na každodenní život.4,5

Pomozte svým pacientům RYCHLE ZVLÁDNOUT BOLEST ZPŮSOBENOU CITLIVOSTÍ ZUBŮ

Nový 
Sensodyne Rapid

PŮSOBÍ 
RYCHLE  
aby chránil 
ve chvílích,  
jako je tato

Zubní pasty Sensodyne Rapid jsou zdravotnické prostředky. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.,  
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.  
Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2017 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.
Datum přípravy: květen 2017.                                           CHCSK/CHSENO/0028/17

*při čištění dvakrát denně.

Reference: 1. Accepted for presentation at IADR 2017, Abstract no: 2631820. 2. GSK Data on File 207211. January 2017. 3. Accepted for presentation at IADR 2017, Abstract   
no: 2635085 4. Parkinson CR et al. Am J Dent. 2015 Aug;28(4):190–196. 5. Baker S et al. Longitudinal validation of the Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire (DHEQ). Poster 
presented at: IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition; 2013 March 20–23, Seattle, Washington.



S 163LKS 12/2017

Nový Sensodyne Rapid s unikátním složením, navržený 
pro rychlou úlevu od bolesti citlivých zubů a podporu 
rychlé a odolné okluze dentinových tubulů.1 Poskytuje klinicky 
ověřenou úlevu během pouhých 60 sekund po čištění 
citlivých oblastí zubů2,3 a dlouhodobou ochranu* před citlivostí 
a jejím dopadem na každodenní život.4,5

Pomozte svým pacientům RYCHLE ZVLÁDNOUT BOLEST ZPŮSOBENOU CITLIVOSTÍ ZUBŮ

Nový 
Sensodyne Rapid

PŮSOBÍ 
RYCHLE  
aby chránil 
ve chvílích,  
jako je tato

Zubní pasty Sensodyne Rapid jsou zdravotnické prostředky. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.,  
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.  
Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2017 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.
Datum přípravy: květen 2017.                                           CHCSK/CHSENO/0028/17

*při čištění dvakrát denně.

Reference: 1. Accepted for presentation at IADR 2017, Abstract no: 2631820. 2. GSK Data on File 207211. January 2017. 3. Accepted for presentation at IADR 2017, Abstract   
no: 2635085 4. Parkinson CR et al. Am J Dent. 2015 Aug;28(4):190–196. 5. Baker S et al. Longitudinal validation of the Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire (DHEQ). Poster 
presented at: IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition; 2013 March 20–23, Seattle, Washington.

odborné akce

VŠE, NA CO JSEM SE CHTĚL ZEPTAT,  
JSEM SE DOZVĚDĚL NA KONGRESU IFED V TOJAMĚ

Moderní stomatologie se stále více rozpadá na 
malinké specializace, tak jak jsme to kdysi vídávali 
ve všeobecné medicíně. Blíží se čas, kdy i vysoce 
respektovaný odborník bude u vytržení, když se 
náhodou dozví, co vlastně dnešní stomatologie umí 
mimo jeho ultraspecializaci. Pacienti dnes mnohdy 
nedostanou tu nejlepší možnou léčbu, ale prostě to, 
co nabízí dovednost lékaře, k němuž se tou či onou 
náhodou právě dostali. A tak je velké štěstí, že jsou 
kongresy jako ten, který pořádá IFED (International 
Federation of Esthetic Dentistry). IFED 2017 se konal 
14. – 16. 9. v japonské Tojamě. 

Jde o špičkovou akci a kdybych se měl 
účastnit jen jediného kongresu, určitě bych 
si vybral tento. Rád na něj i s kolegy ob rok 
jezdím. Dozvím se vše klíčové ve své spe-
cializaci – implantologii, ale zároveň pře-
de mnou defilují i ostatní subobory. Ač stále 
sedím v jednom křesle, během tří dnů zís-
kám přehled o všem důležitém, co se děje 
v široké stomatologii. Přitom je to akce tak-
řka rodinného typu, žádný mega kongres ja-
ko třeba FDI, kde běhám mezi mnoha pódii 
a místy a na konci je mi líto, že jsem drtivou 
většinu zajímavých přednášek stejně nestihl. 

Letošní umístění do Japonska bylo svým 
způsobem symbolické. Trvání na naprosté 
přesnosti, na dokonalosti čehokoliv, co dě-
láme, neustálá inovativnost a přímo nábo-
ženské vzhlížení k digitalizaci a robotizaci, 
to je rysem současného Japonska – a přesně 
takový byl i celý kongres. Tak jako v japon-
ských ulicích postupně začínáme potkávat 
roboty, v té či oné formě je brzy budeme vi-
dět i v zubních laboratořích a pravděpodob-
ně i v zubních ordinacích. 

Co jsme se tedy dozvěděli? Z bohatého 
programu vybírám to, co mě osobně nejví-
ce oslovilo.

Dr. Eduardo Anitua patří k propagáto-
rům alogenní a autologní kosti, a to zejmé-
na kvůli bohatství růstových faktorů, které 
je prakticky nemožné nahradit u kosti syn-
tetické. Tento významný odborník, který ve 
Španělsku vybudoval výjimečné centrum 
pro stomatologické inovace, je též propa-
gátorem využití nejrůznějších forem plazmy 
obohacené krevními destičkami a demon-
stroval řadu možností jejich využití. 

Dr. Oded Bahat v následující přednášce 
zdůraznil význam 4D plánování u zubní im-
plantologie. To znamená, že i když zavede-
me v řadě případů implantáty do zcela správ-
ného místa z hlediska 3D navigace, během 
několika let mohou být vlivem přestavby or-
ganismu zcela mimo zubní řadu. Nejenom 

z tohoto důvodu apeloval na nezbytnost mi-
nimální invazivity tak, abychom mohli jaký-
koliv výkon vrátit zpět a kdykoliv pokračo-
vat z místa, kde jsme byli před několika lety, 
když současné ošetření přestane sloužit. 

Prof. Narciso Baratieri z Brazílie ukázal, 
jakými mnoha způsoby lze s použitím foto-
kompozitních pryskyřic stále dosahovat zce-
la mimořádných výsledků. To oceníme ze-
jména tam, kde je použití keramických ma-
teriálů ekonomicky těžko průchozí. Přesně 
tam jsou dodnes fotokompozita nenahradi-
telná a zcela dostačující. Nemluvě o jejich 
minimální invazivitě a reverzibilitě.

Dr. Javier Tapia Guadix představil práci 
mezinárodní skupiny, která se snaží zjedno-
dušit technologie, jež využíváme pro maxi-
mální estetiku jak u fotokompozitních prys-
kyřic, tak u keramiky. Zejména představil 
systém exaktního výběru barev s použitím 
speciálních softwarů, které ale každý má 
k úpravě fotografií (např. Photoshop) – tedy 
systém, s nímž jsme se už setkali i na před-
náškách v ČR.

Zajímavá byla přednáška Dr. Sillase Du-
arteho. Ukázal, jak lze v podstatě bez zub-
ních techniků rychle vytvářet vysoce kvalit-
ní estetické protetické práce pomocí CAD/
CAM. Není divu, že mnozí zubní technici 
mají obavu o budoucnost ručně zhotovova-
ných fixních prací.

Přednáška, kterou bychom asi rádi všichni 
v Čechách slyšeli, byla od Dr. Renata Mio-
tto Pala. Detailně vysvětlil všechny informa-
ce, které potřebujeme k bělení zubů. Defi-
noval rozdíl mezi whiteningem, tedy běle-
ním zubů, což je nedokonalý a nežádoucí 
jev, a ble achingem, což je způsob, při kterém 
opravdu měníme barvu dentinu. Na mno-
ha studiích demonstroval, že nepotřebujeme 
k bělení ani laser ani žádné jiné fyzikální či-
nidlo, ať už na základě světla nebo tepla. Pro-
sté využití chemických látek o nízké koncen-
traci po dostatečně dlouhou dobu dosáhne 

stejného výsledku bez rizika poškození denti-
nu či skloviny. Velmi opatrným domácím bě-
lením jsme schopni dosáhnout vynikajících 
výsledků s relativně nízkou následnou ter-
mickou citlivostí, a pokud používat ordinační 
bělení zubů, tedy jen na začátku léčby. 

Prof. Florian Beuer z Berlína předvedl svo-
ji metodu, při které elegantním způsobem 
zlepšuje výsledky CAD/CAM vyráběných 
protetických prací. Jde o tzv. 3-step koncept, 
při němž následně dobarvuje a upravuje ke-
ramické práce tak, že jsou relativně vysoce 
estetické i bez nutnosti klasického fazetování. 

Prof. Miguel Roig Cayón přednesl zajíma-
vé sdělení o technikách, na něž jsme už skoro 
zapomněli, ale díky nimž umíme zachraňo-
vat velmi problematické zuby ve frontálním 
úseku, které prakticky nelze nahradit zubními 
implantáty bez velmi složitých operací. Jestli-
že budeme nadále využívat řadu konzervativ-
ních technik anebo se alespoň snažit zachrá-
nit či rekonstruovat kost při eventuální ztrátě 
zubu, vyhneme se mnoha problémům. 

Kongres zakončil blok přednášek věnova-
ných současným keramickým materiálům. 
Bylo zajímavé sledovat, jak si špičkoví od-
borníci (Malament, Barghi, Nathanson) vzá-
jemně protiřečili v tom, který celokeramický 
materiál můžeme nejlépe použít. Obecně se 
dá říct, že nastává velký odklon od techniky, 
která je v ČR dominantní, tj. vrstvení fazeto-
vací keramiky, a stále více se budou využívat 
práce vybroušené z jednoho bloku materiálu. 
Rozpor je v tom, který materiál to bude, zda 
například některá z variant oxidu zirkoničité-
ho, anebo třeba lithium disilikát.

Všem kolegům lze jen doporučit další po-
kračování tohoto kongresu, které proběhne 
na podzim roku 2019 blízko nás, v Barce-
loně. Třeba se už i dozvíme, jak dál s jisto-
tou postupovat s celokeramickými materiály.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Praha

Vtipný reklamní slogan jedné z japonských zubních praxí.
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PROFESNÍ ROZVOJ I ČAS NA OSOBNÍ ŽIVOT

reklamní prezentace

V dnešní době si čím dál více 
uvědomujeme, že dostatek času na 
rodinu, soukromý život či koníčky 
je spolu s motivačním způsobem 
odměňování důležitým faktorem při 
změně zaměstnání, a to nejen pro 
stomatology.
Stomatologie DENT MEDICO, 
jako člen zdravotnické skupiny 
CARE MEDICO, patří se svou 
čtnáctiletou historií k největším 
stomatologickým zařízením v zemi. 
Po pracovištích v Praze 4 a Praze 8 
se chystáme v první polovině roku 
2018 otevřít třetí pobočku v Praze 2.

Know-how a letité zkušenosti nám 
pomohli vytvořit fungující systém, kte-
rý vychází z předpokladu, že lékař se 
věnuje výhradně pacientům a na vše 
ostatní má k dispozici tým odborníků. 
Objednávání pacientů má na starosti 
klientský servis a recepce spolu s call 
centrem, nákup instrumentů a léčiv za-
jišťuje produktová manažerka. Proble-
matiku denního provozu všech praco-
višť a zajištění dostatku pacientů pro-
střednictvím reklamy řeší oddělení pro-
vozu a marketingu.

Provozujeme vlastní zubní laboratoř, 
kde je každý den stomatologům k dis-
pozici pět zubních techniček.

Důraz klademe na neustálou moder-
nizaci: každá z ordinací je vybavena 
soupravami KaVo, lékařům umožňuje-
me pracovat s lupovými brýlemi, endo-
dontickými mikroskopy, disponujeme 
3D rentgenem atd.

Pacientům jsou k dispozici specialis-
té z oblastí stomatochirurgie, ortodon-
cie, pedostomatologie, parodontologie 
a implantologie. To zajišťuje pro všech-
ny lékaře silné konzultační zázemí. Sa-
mozřejmostí je důraz na neustálé vzdě-
lávání, školení a kurzy.

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

Domluvte si s námi schůzku
na e-mailu: prace@dentmedico.cz 
nebo na tel.: 603 164 225

Hana Fišerová
Pavel Sibřina

jednatelé CARE MEDICO, s. r. o.
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odborné akce

O TRENDECH V IMPLANTOLOGII  
ODBORNÍCI ROKOVALI V MADRIDU

Ve dnech 5. – 7. 10. 2017 se do 
hlavního města Španělska sjeli 
implantologové z celého světa. Konal 
se zde 26. výroční kongres největší 
evropské implantologické organizace 
The European Association for 
Osseointegration. A nebyla to akce 
malá – přijelo přes 3000 účastníků 
ze 79 zemí.

Nejčastěji skloňovaným výrazem byl 
„digital workflow“, označující interven-
ci výpočetní techniky pokud možno do 
všech chirurgických i protetických fá-
zí implantace. Zdá se, že představu-
je budoucnost implantologie, počítače 
v mnohých případech (např. CAD/CAM) 
zvyšují kvalitu implantační léčby. Nelze 
si však nepovšimnout, že v jiných fá-
zích ještě nedokážou nahradit konvenč-
ní postupy (intraorální skenery), někdy 
dokonce výkon zbytečně kompliku-
jí a zdražují (guide v triviálních chirur-
gických situacích). V žádné z předná-
šek bohužel nezaznělo, že computery 
musí být prostředkem, nikoli cílem na-
šeho snažení. Někdy to však bez výpo-
četní techniky nejde. Například inzero-
vat implantát bez CBCT vyšetření, tedy 
bez přehledu o třetím rozměru, přestá-
vá být slučitelné s pojmem kvalitní im-
plantologie. 

Z chirurgického hlediska se nejví-
ce pozornosti věnovalo rozsáhlým od-
vážným augmentačním výkonům zalo-
ženým na použití neautogenního ma-
teriálu, většinou ve směsi s autogenní 
korpuskulární kostí. Augmentát je kryt 

bariérovou membránou a/nebo titano-
vou síťkou, obě jsou vždy fixované pi-
ny. S úspěchem lze počítat pouze tehdy, 
operují-li ti nejzkušenější specialisté.

Mnoho implantologů zaujal operač-
ní protokol okamžité implantace prove-
dené při absenci vestibulární kompak-
ty. Tento anatomický deficit, který do-
posud okamžitou implantaci absolutně 
kontraindikoval, lze úspěšně řešit spe-
ciální vestibulární augmentací provede-
nou zároveň s implantací. 

Hned několik autorů komentova-
lo kontroverzní „socket-shield“ techni-
ku, spočívající v okamžité implantaci 
do extrakční rány, ve které je úmyslně 
ponechána vestibulární lamela radixu. 
Velmi neobvyklá metoda byla některý-
mi plně akceptována, jinými zcela zavr-
žena. Čas jistě ukáže.

Značná pozornost byla věnována 
měkké tkáni kolem krčku implantátu. 
Principy, které platí u přirozených zubů, 
se uplatňují i v implantologii. „Emer-
gence profile“ korunky na implantátu 
musí být shodný s konturou krčků při-
rozených zubů. Správné umístění im-
plantátu s následnou přesnou reproduk-
cí profilu krčku korunky je podmínkou 
stabilního výsledku. U zubů je mimo 
jiné kladen důraz na biologickou pre-
paraci (B.O.P.T. – Biologically Oriented 
Preparation Technique).

Rok od roku je více zdůrazňována 
problematika periimplantitidy. Periim-
plantitida je považovaná za bakteriál-
ní chorobu, často spojenou s přetlače-
ním fixačního cementu do periimplan-

tátového sulku. Léčba má být včasná, 
významnou roli hraje implantoplastika, 
tedy ohlazení strukturovaného povrchu 
fixtury. Jednotný léčebný protokol zatím 
postrádáme.

Kongres jako obvykle doprovázela 
rozsáhlá výstava implantologických vý-
robků všeho druhu – více i méně užiteč-
ných, originálních i plagiátů. Nejvíce 
zaujal systém náhrady dolního zubního 
oblouku během jednoho dne uvedený 
firmou Nobel Biocare pod názvem Tre-
foil. Je založen na využití prefabrikova-
né konstrukce nesené třemi implantá-
ty. Ač je v reklamních sloganech ozna-
čován jako „revoluční“, mnozí z nás si 
jistě vzpomenou na nápadně podobný 
koncept (tehdy se jmenoval Brånemark 
Novum), který uvedla táž firma bez vel-
kého úspěchu na trh koncem minulého 
tisíciletí. Bude zajímavé sledovat, jakou 
tento „remake“ vyvolá odezvu.

Sympozium bylo jako každým rokem 
velkolepě a bezchybně organizované. 
Je nutné ocenit přehledné a kompakt-
ní uspořádání samotného kongresového 
centra. Z České republiky se zúčastni-
la dvacítka implantologů. Kolektiv vede-
ný prof. Taťjanou Dostálovou prezentoval 
poster nazvaný Fully digital implant – pro-
sthetic reconstruction in dental office. 

Závěrem zbývá pozvat implantology 
na 11. – 13. 10. 2018 do Vídně, kde se 
bude konat příští kongres s pořadovým 
číslem 27.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Hradec Králové

®

CENÍK INZERCE 
V LKS NA ROK 2018
je zveřejněn na www.dent. cz 
(Časopis LKS/Inzerce pro firmy 
NEBO O nás/Komerční 
partnerství).

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2018(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)
LKS je stavovský a recenzovaný odborný časopis, který vydává Česká stomatologická komora jako měsíčník a distribuuje adresně zubním lékařům v České republice. Dále se časopis LKS rozesílá studentům posledních ročníků zubního lékařství, školám v oblasti zdravotnictví a předplatitelům dle aktuálního adresáře. Tištěný náklad cca 10 900 kusů. Kompletní vydání každého nového čísla LKS najdete ve formátu PDF na www.dent.cz (Časopis LKS).

FAKTURACE
Objednaná inzerce se platí na základě vysta-

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

KONTAKT
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00  Praha 2

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

Časopis LKS/Inzerce pro firmy
O nás/Komerční partnerství/ 
Nabídkový list 2018

Reklamní prezentace
Pro inzerci ve formě souvislých textů je ur-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lze sčítat
Podklady pro tisk

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

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

Veškerá inzerce v LKS je celobarevná.
Opakování inzerce

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

Vkládaná inzerce
Zásilka se vkládá přímo do časopisu či do 

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

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

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

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

●  Vklady 3D předmětů – cena zásilky bude 
kalkulována individuálně po zaslání vzorku 
do Oddělení ekonomiky a služeb.
Maximální počet vkládaných inzertních 

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

Vkládání zásilky do vymezeného registru je 
po dohodě možné.

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

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

NÁVOZU), mezi 9.00 a 16.00 hod., opatřena 
dodacím listem a označena takto: jméno kli en-
ta; typ inzerce (např. „leták A4“); počet kusů; 
specifikace vkládání (např. „LKS č. 1/2018“).

Podmínky pro zveřejnění
ČSK si vyhrazuje právo odmítnout inzerci či 

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

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

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

v technických parametrech uvedených pro 
daný typ inzerce

LKS
UZáVěRKA  

ObjEDNáVEK 
 INZERCE

UZáVěRKA PřEDáNÍ 
PODKLADů PRO 

„REKLAMNÍ PREZENTACI“

UZáVěRKA 
PřEDáNÍ HOTOVé  

INZERCE (PDF)

UZáVěRKA NáVOZU 
VKLáDANé INZERCE 

DO TISKáRNY

TERMÍN  
DISTRIbUCE  

LKS1/2018 06. 12. 2017 13. 12. 2017 19. 12. 2017 05. 01. 2018 16. 01. 20182/2018 10. 01. 2018 17. 01. 2018 24. 01. 2018 02. 02. 2018 13. 02. 20183/2018 07. 02. 2018 14. 02. 2018 21. 02. 2018 02. 03. 2018 13. 03. 20184/2018 07. 03. 2018 14. 03. 2018 21. 03. 2018 30. 03. 2018 10. 04. 20185/2018 11. 04. 2018 18. 04. 2018 25. 04. 2018 04. 05. 2018 15. 05. 20186/2018 16. 05. 2018 23. 05. 2018 30. 05. 2018 08. 06. 2018 19. 06. 20187–8/2018 13. 06. 2018 20. 06. 2018 27. 06. 2018 13. 07. 2018 24. 07. 20189/2018 08. 08. 2018 15. 08. 2018 22. 08. 2018 31. 08. 2018 11. 09. 201810/2018 12. 09. 2018 19. 09. 2018 26. 09. 2018 05. 10. 2018 16. 10. 201811/2018 10. 10. 2018 17. 10. 2018 24. 10. 2018 02. 11. 2018 13. 11. 201812/2018 07. 11. 2018 14. 11. 2018 21. 11. 2018 30. 11. 2018 11. 12. 20181/2019 05. 12. 2018 12. 12. 2018 18. 12. 2018 04. 01. 2019 leden 2019Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu. Uvedené termíny jsou rámcové a mohou se bez dalšího upozornění posouvat o týden.

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

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2018

(K uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)

2. strana 
obálky

⓮ 40 000 Kč

1/1  210 x 297

3. strana 
obálky

⓯ 37 000 Kč

1/1  210 x 297

4. strana 
obálky

⓰ 50 000 Kč

1/1  210 x 297

Standardní formáty inzerce (šířka x výška v mm)

Speciální formáty inzerce

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: VÝHODNÉ REKLAMNÍ BALÍČKY

možnost individuální kombinace různých typů inzerce a reklamní prezentace  

za výhodnou cenu podle specifiky konkrétního klienta

➏ 8 000 Kč

⓬ 35 000 Kč

121 x 100

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

➋ 2 500 Kč

➑ 9 000 Kč

58 x 65

1/4  184 x 65

➌ 3 500 Kč

➒ 16 000 Kč

58 x 100

1/3  184 x 90

➊ 1 000 Kč

⓲  podmínky viz následující strana ⓳  podmínky viz následující strana

➐ 9 000 Kč

58 x 30

Reklamní prezentace
Vkládaná inzerce

1/4  90 x 125

➍ 3 000 Kč

➒ 16 000 Kč

121 x 30

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

121 x 65

➎ 5 000 Kč

⓫ 20 000 Kč

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

⓭ 55 000 Kč 

2/1  420 x 297 dvoustrana uvnitř

1. strana obálky
(vyklápěcí)

⓱ 60 000 Kč

2/1  410 x 297

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

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.

5. DÍL: PŘEDÁVÁNÍ E-RECEPTU PACIENTOVI A VýJIMKy Z E-PRESKRIPCE

Předávání identifikátoru 
elektronického receptu pacientovi

Elektronický recept nebude předepi-
sující lékař vydávat pacientovi. Vystave-
ný elektronický recept zůstane v cent-
rálním úložišti, ke kterému bude mít pří-
stup jak předepisující lékař, tak lékárny. 
Pacient dostane od předepisujícího lé-
kaře tzv. identifikátor, jehož pomocí pak 
lékárník identifikuje předmětný elektro-
nický recept v centrálním úložišti a na 
základě toho pak vydá pacientovi pře-
depsaný léčivý přípravek. Identifikátor 
bude předáván ve formě čárového kódu 
nebo tzv. QR kódu, s jakými se setkává-
me na zboží v obchodě, elektronických 
vstupenkách, jízdenkách apod. 

Ministerstvo zdravotnictví připravuje 
vyhlášku, která mimo jiné upraví způ-
soby, kterými předepisující lékař vydá 
identifikátor pacientovi. Tato vyhláška 
ke dni zpracování tohoto textu (27. lis-
topadu 2017) stále ještě nebyla vydá-
na. Dostupné informace naznačují, že 
předání identifikátoru pacientovi bude 
možné několika způsoby:

●● Formou listinné průvodky. Centrál-
ní úložiště sdělí předepisujícímu léka-
ři prostřednictvím internetu identifiká-
tor, který předepisující lékař vytiskne na 
papír a tento papír vydá pacientovi. Ta-
to forma předání identifikátoru, o které 
ministerstvo zdravotnictví aktuálně uva-
žuje jako o převažující, tedy předpoklá-
dá, že předepisující lékař má kromě po-
čítače připojeného k internetu v ordina-
ci též tiskárnu.
●● Prostřednictvím adresy elektronické 

pošty e-mailem rozesílaným Centrálním 
úložištěm elektronických receptů. Ten-
to způsob předání identifikátoru bude 
v praxi fungovat nejspíš tak, že přede-
pisující lékař označí při vytváření elek-
tronického receptu, že pacient si přeje 
dostat identifikátor e-mailem, a centrál-
ní úložiště pacientovi identifikátor zašle. 
Je pravděpodobné (nikoliv však jisté), že 
příslušnou elektronickou adresu bude 
centrálnímu úložišti sdělovat předepisu-
jící lékař. Jistou výhodou této metody je, 

že předepisující lékař nebude muset nic 
tisknout a že zprávu zašle samo centrál-
ní úložiště, nikoliv přímo předepisující 
lékař, který se tak nebude muset zabý-
vat ochranou osobních údajů pacienta 
při zasílání informací e-mailem.
●● Formou SMS rozesílané Centrálním 

úložištěm elektronických receptů. Ten-
to způsob bude probíhat podobně jako 
předání identifikátoru prostřednictvím 
e-mailu s tím rozdílem, že předepisují-
cí lékař sdělí úložišti telefonní číslo, na 
které má být příslušná SMS zaslána. 
●● Přes webovou nebo mobilní aplika-

ci zpřístupněnou Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv. Tato metoda předpo-
kládá, že pacient bude mít k dispozi-
ci webovou či mobilní aplikaci, v níž 
si bude schopen identifikátory vyzved-
nout. Žádná taková aplikace dosud ne-
byla zveřejněna, přestože Státní ústav 
pro kontrolu léčiv i ministerstvo zdra-
votnictví opakují, že bude zcela jistě 
k dispozici včas. Nejasné zůstává, zda 
zmíněné aplikace budou moci využí-
vat nejen pacienti pro vyzvednutí iden-
tifikátorů, ale i předepisující lékaři pro 
vytváření elektronických receptů. Státní 
ústav pro kontrolu léčiv tvrdí, že ano. 
Dostupný text návrhu zmíněné vyhlášky 
tomu zatím příliš nenasvědčuje.
●● Prostřednictvím informačního systé-

mu předepisujícího lékaře, a to formou 
SMS nebo e-mailem. Tato metoda pře-
dání identifikátoru elektronického re-
ceptu pacientovi se objevila v posled-
ní dostupné verzi návrhu zmíněné vy-
hlášky. Pokud by skutečně v této podo-
bě vyhláška vyšla, znamenalo by to, že 
by předepisující lékař musel být scho-
pen sám poslat pacientovi identifikátor 
elektronickou poštou nebo SMS. 

Návrh vyhlášky předpokládá, že kon-
krétní metodu zaslání identifikátoru 
elektronického receptu si zvolí pacient 
a že předepisující lékař mu identifiká-
tor poskytne bezplatně. Nebude proto 
možné za zaslání e-mailu či SMS coko-
liv pacientovi účtovat.

Podle návrhu vyhlášky musí být iden-
tifikátor, který předepisující lékař poskyt-

ne pacientovi, čitelný i pouhým okem. 
Tento požadavek klade jisté nároky na 
tiskárnu, na které bude předepisující lé-
kař tisknout listinné průvodky. Identifi-
kátor musí být vytištěn tak, aby jej bylo 
možno přečíst nejen strojově, ale i pro 
člověka. Některé starší (např. tzv. jehlič-
kové) tiskárny patrně nebudou schopny 
tomuto požadavku dostát.

V jakých situacích bude možno 
vystavit recept v listinné podobě?

Vyhláška, která by tyto situace měla 
upravit, nebyla dosud (k 27. listopadu 
2017) vydána. Podle nyní dostupných 
informací by v listinné podobě mělo být 
i po 1. lednu 2018 možné vystavit:
●● recept na léčivé přípravky obsahující 

omamné látky nebo psychotropní látky, 
označený modrým pruhem,
●● žádanku, tedy objednávku poskyto-

vatele zdravotních služeb na léčivé pří-
pravky,
●● recept při poskytování zdravotní služby 

sobě, manželovi, svým rodičům, praro-
dičům, dětem, vnukům a sourozencům 
smluvním lékařem na základě zvláštní 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou,
●● recept, který je v rámci poskytování 

zdravotní služby vystavován na žádost 
pacienta a je určen pro uplatnění v ji-
ném členském státě Evropské unie,
●● recept při poskytování odborné prv-

ní pomoci,
●● recept v situaci, kdy z prokazatel-

ných objektivních technických důvodů 
není možné vystavit lékařský předpis 
v elektronické podobě a zdravotní stav 
pacienta předepsání léčivého příprav-
ku bezodkladně vyžaduje. Objektivní-
mi technickými důvody má být např. 
výpadek elektřiny, výpadek služeb pro-
vozovatele internetového připojení, po-
rucha počítače předepisujícího lékaře 
apod. Má se jednat o objektivní a do-
tčeným poskytovatelem nezaviněné dů-
vody. Na receptu vystaveném v listinné 
podobě má být vždy uveden důvod, pro 
který byl takový recept vystaven v listin-
né podobě.

Mgr. Jiří Slavík
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právní poradna ekonomická poradna

Odpovídá 
Mgr. Jiří Slavík

Odpovídá 
Ing. Alena Řeháková

V prosinci 2017 budu přijímat 
nového zaměstnance. Kdo 
hradí vstupní lékařskou 
prohlídku? Zaměstnanec nebo 
zaměstnavatel?

Od 1. listopadu 2017 platí novela zá-
kona o specifických zdravotních služ-
bách a § 59, odst. 2 upravuje podmín-
ky úhrady vstupní lékařské prohlídky. 
Tento paragraf stanoví, že vstupní lé-
kařskou prohlídku hradí osoba ucháze-
jící se o zaměstnání. Jestliže zaměstna-
vatel s uchazečem o zaměstnání uzavře 
pracovněprávní nebo obdobný vztah, 
je povinen vstupní lékařskou prohlídku 
této osobě uhradit. Není možné úhra-
du podmiňovat nějakou podmínkou 
(např. zkušební dobou). Je možné se se 
zaměstnavatelem dohodnout na úhra-
dě vstupní lékařské prohlídky i v přípa-
dě neuzavření pracovněprávního vzta-
hu. Zaměstnavatel se může s poskyto-
vatelem pracovnělékařských služeb do-
hodnout na přímé úhradě fakturou nebo 
paušálem.

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

RENOMIA BENEFIT se postará 
o Vaše pojištění a finanční služby

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ WWW.RENOMIABENEFIT.CZ

Renata Pacnerová
RENOMIA BENEFIT a. s.
Na Florenci 15, Budova Florentinum
vstup C, 110 00 Praha

mobil: +420 602 146 850
tel.: +420 222 390 863
renata.pacnerova@renomiabenefit.cz

Zaměřujeme se na zaměstnanecké benefity, komplexní služby v oblasti
pojištění a poskytování služeb v oblasti finančního poradenství.

Vnímáme specifické požadavky stomatologů, a proto jsme vyjednali pro členy ČSK
�   Úvěry, hypotéky a leasingové služby
�   Nejvýhodnější podmínky na trhu pro nové a stávající klienty – bez posuzování 

historie, bez dokládání příjmů
�   Exkluzivní podmínky v oblasti pojištění a finančních služeb
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Podještědská
Poliklinika

Podještědská poliklinika, s. r. o., v Liberci 
hledá do svého týmu 

zubního lékaře – 
absolventa,

s možností získání nových zkušeností v praxi. 

Ordinace jsou kompletně vybaveny moderními 
přístroji a materiály. Nástup možný ihned.

kontakt: info@poliklinikaliberec.cz
tel.: 774 437 470, 482 360 700

www.poliklinikaliberec.cz

Slyšel jsem, že do Komory nejsou přijímání zubní 
lékaři, kteří absolvují praxi v rámci tzv. aprobační 
zkoušky. Jak potom mohou absolvovat praktickou část 
aprobační zkoušky, když nemohou vykonávat povolání 
zubního lékaře?

Změnou zákona došlo k úpravě pod-
mínek uznávání způsobilosti k výkonu 
povolání zubních lékařů, kteří získali 
odbornou kvalifikaci mimo členské stá-
ty Evropské unie. V rámci praktické části 
aprobační zkoušky tito zubní lékaři no-
vě již nevykonávají povolání zubního 
lékaře, ale pouze odbornou praxi pod 
přímým odborným vedením, a to jen 
v akreditovaném zařízení. 

Ministerstvo zdravotnictví jim za úče-
lem absolvování praktické části apro-
bační zkoušky nevydává povolení k vý-
konu povolání, ale nově povolení k vý-
konu odborné praxe. Tato praxe není 
(podobně jako např. praxe studentů na 
vysoké škole) výkonem povolání a ža-
datelé o uznání způsobilosti nově ani 
nejsou k výkonu povolání zubního léka-
ře oprávněni (nemají, na rozdíl od mi-
nulosti, povolení k výkonu povolání od 

ministerstva zdravotnictví). Proto je Čes-
ká stomatologická komora nemůže při-
jmout mezi své členy. Výkonu odborné 
praxe v rámci praktické části aprobační 
zkoušky to však nebrání: tuto praxi vy-
konají dotčení zubní lékaři na základě 
povolení od ministerstva zdravotnictví. 
Praxe však musí probíhat v akreditova-
ném zařízení a pod přímým odborným 
vedením zubního lékaře s nejméně tříle-
tou praxí, který bude po dobu praxe tr-
vale osobně přítomen ve zdravotnickém 
zařízení, v němž praxe probíhá.
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připravujeme

zastoupení pro ČR a SR

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

mobil: +420 773 678 878

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

LKS 2018 V NOVéM

Za pár dnů jsou tu Vánoce a k atmo-
sféře nejkrásnějších svátků v roce pat-
ří vše, co může pohladit po duši. Pro-
to jsme do naší rubriky vybrali půvab-
ný snímek od pravidelného přispěvatele 
MUDr. Dalibora Badala z Brna:

„Originální poutač na zubní ordinaci 
a laboratoř použili naši kolegové v his-
torickém jádru Hustopečí. Zlatá stolič-
ka na vývěsním štítu navazuje na ostat-
ní historické štíty a dělá určitě čest na-
ší profesi. Gratuluji kolegům k dobrému 
a vkusnému nápadu.“

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

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

Vážení a milí čtenáři, od ledna 2018 
budete dostávat LKS v nové podobě 
grafické, obsahové – a zpravidla také 
s větším počtem stránek. 

V minulých měsících jsme pilně shro-
mažďovali vaše připomínky k časopisu 
a řadu z nich budeme postupně uvá-
dět v život. Zároveň také vyprofilujeme 
LKS vedle komorového webu a přede-
vším v sousedství aktuálních informací 
na sociálních sítích. A následně se do-
čkáte plně digitálního LKS na webových 
stránkách Komory. LKS samozřejmě na-
dále zůstane stavovským a odborným 

recenzovaným časopisem, včetně své-
ho „zkratkového“ názvu, odkazujícího 
k první svobodné organizaci zubních 
lékařů po roce 1989, tedy Lékařské ko-
moře stomatologů.

V lednu buďte trpěliví, protože první 
číslo nového ročníku, a podobně také 
druhé, únorové, bude vycházet až po-
slední týden v měsíci.

Těšíme se na vaše ohlasy, náměty 
a připomínky – a nejvíc na vaši autor-
skou spolupráci jak v odborné, tak ve 
stavovské části LKS.

Redakce
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PLZEňSKý SNĚM KOMORy 
ByL OPRAVDU PESTRý
Reportáž z listopadového sněmu ČSK jako obvykle 
doplňujeme společenskou fotografickou mozaikou. 
V Plzni to totiž žilo od ráno do noci a po práci zaslouženě 
následovaly uvolněné chvíle. I když – v pozdních hodinách 
bylo někdy těžké určit, zda se kolegové jen tak baví nebo 
zábavně pracují… Asi od každého trochu. Na tom, že veškerý plzeňský program měl bezproblémový 

chod, mají lví podíl zaměstnankyně Kanceláře ČSK. Garantkou 
akcí byla vedoucí vnitřního oddělení Ing. Jitka Povolná. 

Sympatickou novinkou na sněmu byly videoprojekce se zdravicemi prezidentů tří „příbuzných“ komor. Na plátně vlevo hovoří   
MUDr. Milan Kubek (Česká lékařská komora), uprostřed PharmDr. Lubomír Chudoba (Česká lékárnická komora)     
a vpravo MVDr. Karel Daniel (Komora veterinárních lékařů ČR). Z jejich slov bylo jasné, že naše Komora se nemusí cítit jako sám voják v poli…

Večer to pro sněmovníky přímo v hotelu Primavera parádně rozjela plzeňská legenda – doktorská beatová skupina Parolet, která má mezi zubaři tolik 
fanoušků, že blíže ji představovat netřeba. A pěkně se to rozjelo i na parketu! Za všechny tanečníky vám mává MUDr. Jana Malíková z OSK Náchod.

V sychravém nedělním 
odpoledni se sněmovníci 

chystali na cestu do svých 
domovů. Asi nejblíž to měl 

plzeňský kolega MUDr. Martin 
Krejčík. Vzhledem k nevlídnému 

počasí mu ale jeho krátkou 
jízdu určitě nikdo nezáviděl... 

Tak příště, v květnu v Mikulově, 
zase na shledanou. Ale to už 

zřejmě bez koloběžky…
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Děkujeme, že jste s námi

Těšíme se na setkávání v roce 2018
www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

MADE TO CREATE 

                      NATURE

• Vibrant colours with exceptional light-optical properties

• 12 special Enamel and Effect materials for more creativity and individuality

• Specific increase or reduction of the brightness value

• Natural-looking effects and expressive esthetics

all ceramic

all you need

IPS e.max® Ceram Selection
Evolved from passion and experience

Oliver Brix, DT, Germ
any

Gérald Ubassy, DT, France

August Bruguera, DT, Spain

emax Ceram_Selection_Creativity_INS_EN_A4.indd   1 31.03.17   07:04

V SOULADU 

 S PŘÍRODOU

Vyvinuto na základě vášně a zkušeností
● Živé barvy s výjimečnými světelně optickými vlastnostmi

● 12 speciálních materiálů Enamel a Effect pro kreativní individualizaci

● Přesné zvýšení nebo snížení hodnoty jasu

● Přirozeně vypadající efekty a působivá estetika



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

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

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

SinossGraft Perio 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Granula

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

SinossGraft Cone 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Cylinder

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

SinossGraft Block 
Syntetický kostní augmentační materiál z fosforečnanu vápenatého. Block

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proc všichni kupují
Novadento?


