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Pátek ⁄ 27. listopadu

08.00 – 09.00 
⁄ Prezentace účastníků

09.00 – 09.15 
⁄ Zahájení VI. Mezinárodní konference 
MUDr. Ladislav Korotvička a oficiální hosté 
⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc, prezident konference

09.15 – 09.30 
⁄ Multimediální technologie v zubním 
lékařství aneb držíme krok s dobou 
stomatolog Julia Morozova, Ph.D., 
MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D., 
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., 
MUDr. Eva Míšová, Ph.D. 
⁄ Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

09.30 – 09.45 
⁄ Idiopatické kostní dutiny 
prof. MUDr. Jindřich Pazdera 
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.,  
⁄ Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
FN a LF UP Olomouc

09.45 – 10.00 
⁄ Zkušenosti s léčbou ameloblastomů 
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, 
MUDr. Richard Pink 
⁄ Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
FN a LF UP Olomouc

10.00 – 10.25 
⁄ Přímé překrytí zubní dřeně 
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. 
⁄ Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

10.25 – 11.00 
⁄ Diskuse & Coffee break  

11.00 – 11.15 
⁄ Senior u stomatologa 
prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. 
⁄ Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 
Lékařské fakulty Univerzity Palackého

11.15 – 11.30 
⁄ Časté chyby při ošetřování pacientů se 
zdravotním rizikem 
MUDr. Věra Bartáková, CSc. 
⁄ Stomatologická klinika, Lékařská fakulta UK 
v Hradci Králové

11.30 – 11.45 
⁄ Dentální hygienistka 
v České republice a v Evropě 
MUDr. Ladislav Kindl 
⁄ Soukromá VOŠ zdravotnická 
pro dentální hygienistky, Praha 

11.45 – 12.00 
⁄ Možnosti prevence bolestí zad 
u stomatologů, prezentace k workshopu 
Markéta Hamříková, 
Karolína Ořechovská 
⁄ Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého 
v Olomouci

12.00 – 13.30 
⁄ Pauza na oběd s praktickým 
workshopem Markéty Hamříkové 

13.30 – 13.45 
⁄ Implantologia verzus konventionalna 
stomatologia 
Dr. med. dent., Dr.h.c. Michal Čierny 
⁄ Curych, Švýcarsko

13.45 – 14.00 
⁄ Detekce zubního kazu a jeho 
sanace pomocí remineralizace 
a mikropreparačních technik 
prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA,
MDDr. Dagmar Straková  
⁄ Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol v Praze

14.00 – 14.20 
⁄ Ortodontické chyby 
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 
⁄ Stomatologická klinika FNKV a 3. LF Praha 
Klinika zubního lékařství UP Olomouc

14.20 – 14.35 
⁄ Náhrada zubu ve frontálním úseku 
chrupu horní čelisti u mladého 
dospělého hendikepovaného pacienta 
implantačním systémem BioniQ 
MUDr. Karel Chleborád, Ph.D., 
prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA, 
MUDr. Milan Hubáček 
⁄ Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol v Praze
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Sobota ⁄ 28. listopadu14.35 – 14.45 
⁄ Ekonomické a klinické hodnocení 
postendodontického ošetření 
MDDr. Jakub Bojko 
⁄ Klinika zubního lékařství UP Olomouc

14.45 – 15.00 
⁄ Ošetření dětských nespolupracujících 
pacientů, praxe ve FN Motol 
MUDr. Martina Kadlecová,
MDDr. Simona Halamová 
⁄ Stomatologická klinika dětí a dospělých, FN Motol

15.00 – 15.15 
⁄ Stav chrupu a Streptococcus mutans 
MDDr. Simona Halamová,
MDDr. Martina Kadlecová  
⁄ Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol v Praze

15.15 – 15.45 
⁄ Diskuse & Coffee break

15.45 – 16.00 
⁄ Role argininu v ovlivnění metabolismu 
biofilmu a podpoře ústního zdraví 
Ing. Edita Ryšlavá, Ph.D. 
⁄ Scientific Affairs Manager CEE/CZ/SK
COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. 

16.00 – 16.15 
⁄ Ergonomie pro zubní lékaře 
MUDr. Michaela Bednářová 
⁄ Dentální centrum ArtDent, Hradec Králové 

16.15 – 16.30 
⁄ Behaviorální intervence jako možnost 
prevence zubního kazu u malých dětí 
MDDr. Michaela Bartošová 
⁄ Stomatologická klinika, Oddělení dětské 
a dorostové stomatologie, Brno

16.30 – 16.50 
⁄ Diskuse & Zakončení 
MUDr. Ladislav Korotvička 
⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc, prezident konference

08.00 – 09.00 
⁄ Prezentace účastníků

09.00 – 09.15 
⁄ Výuka zubního lékařství na rozcestí  
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.  
⁄ Stomatologická klinika, 1. LF UK Praha a VFN 

09.15 – 09.30 
⁄ Zdravotní gramotnost a preventivní 
poradenství založené na důkazech 
prof. MUDr. Jana Duš ková, DrSc., MBA 
⁄ Ústav klinické a experimentální stomatologie, 
1. LF UK a VFN

09.30 – 09.45 
⁄ Vývojové poruchy skloviny dočasných 
řezáků u dětí narozených s velmi nízkou 
a extrémně nízkou porodní hmotností  
MUDr. Vlasta Merglová, CSc. 
⁄ Stomatologická klinika LF v Plzni UK v Praze 

09.45 – 10.00 
⁄ Nejnovější metody diagnostiky 
iniciální kariézní léze 
MUDr. Martin Mikšovský 
⁄ Privatní stomatologická praxe Kolín

10.00 – 10.15 
⁄ Minimálně invazivní ošetření 
diskolorací tvrdých zubních tkání 
MDDr. Tomáš Buchta, 
stomatolog Julia Morozova, Ph.D., 
MUDr. Eva Míšová,  
MDDr. Pavel Holík  
⁄ Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc

10.15 – 10.25 
⁄ Úvod pro následný workshop Alergická 
reakce v ordinaci zubního lékaře 
Dagmar Majerová 
⁄ Nadšení moravští záchranáři, o.s. Olomouc

10.25 – 11.10 
⁄ Aktivní workshop & občerstvení
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Konference je realizována v rámci projektu Mandala společnosti ARAK o.p.s., 
který je zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou.

Motto konference 
„Není těžké dělat správné věci. 
 Těžké je vědět, co je správné. 
 A když už to víme, 
je těžké to neudělat.“

11.10 – 11.25 
⁄ Natural Bone a Tisue Regeneration 
– použití destičkových koncentrátů 
v klinické praxi 
MUDr. Pavel Hyšpler  
⁄ Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní 
nemocnice Praha

11.25 – 11.40 
⁄ Terapie adolescentních pacientů se 
zaměřením na oseointegraci dentálních 
implantátů a kvalitu života 
MDDr. Jakub Papež, 
MUDr. Pavel Kříž 
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
⁄ Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK 
a FN Motol

11.40 – 11.55 
⁄ Pečetění fisur v prevenci zubního kazu 
MUDr. Jana Kaiferova, Ph.D., 
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 
⁄ 1. stomatologická klinika UPJŠ a FNLF, Košice

11.55 – 12.20 
⁄ Odborná diskuse & Coffee break

12.20 – 12.35 
⁄ Ošetření nevitálního zubu 
s nedokončeným vývojem - na křížovatce 
mezi apexifikací a revaskularizaci 
MUDr. Jana Vašáková 
⁄ Oddělení dětské stomatologie,  
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

12.35 – 12.50 
⁄ Neuralgie trigeminu 
MUDr. Hampl Martin 
⁄ Neurochirgická kliknika FN Olomouc

12.50 – 13.10 
⁄ Odborná diskuse & zakončení 
konference 
MUDr. Ladislav Korotvička 
⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc, prezident konference



„Víme, jak na zubní kaz“

Arak o.p.s. / Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc  ⁄ 05

Vážené kolegyně a kolegové,
konference „Víme, jak na zubní kaz“ se dožila ve zdraví pátého pokračování. Do vínku 
této tradice jsme dali myšlenku návratu celého zubařského cechu k jeho kořenům – 
prevenci.

Proto považuji za velký úspěch, že jsou zde stále zastoupeny všechny profesní 
skupiny. Jsou zde zastoupeni lékaři, sestry, dentální hygienistky a v neposlední řadě 
naši nástupci u křesel – studenti zubního lékařství. 

Troufám si říct, že toto pojetí konference je stále docela ojedinělé.

Proto i zvolená témata jsou z různých oblastí, stejně tak jako přednášející. Na této 
akademické půdě se setkávají významné kapacity v oboru i mimo náš obor  studenty, 
hygienistkami či jinými odborníky mimo zubní lékařství. Výměny zahraničních 
zkušeností, klinických zkušeností se zkušenostmi soukromých zubních lékařů, týmů 
studentů či dentálních hygienistek, jsou jistě přínosem pro všechny zúčastněné.

Závěrem mi dovolte poděkovat zejména představitelům olomouckého kraje za 
finanční podporu ,vedení UP a FN Olomouc za poskytnutí prostor, děkanovi Lékařské 
fakulty UP a FN Olomouc panu prof. MUDr. Milan Kolářovi, Ph.D. za zaštítění akce, 
vedení Kliniky zubního lékařství UP Olomouc za vzornou spolupráci při organizaci 
s neziskovou organizací Arak o.p.s. Olomouc a jmenovitě paní doc. MUDr. Květě 
Novákové, CSc. za perfektní výkon funkce vědeckého sekretáře konference, bez jejíž 
angažovanosti by tato konference stále  nezněla tolika zvučnými jmény přednášejících.

Rovněž děkuji všem partnerům za stálou podporu této akce.

Konferenci přeji, aby její konání mělo  i nadále pevné místo v kalendáři odborných. 
Vám všem účastníkům přeji, aby odborná sdělení byla pro vaši práci inspirací 
a přínosem.

MUDr. Ladislav KOROTVIČKA
president konference ⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc



Vše pro Vaši ordinaci
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aspektech nejčastějších onemocnění 
dutiny ústní.
Práce vznikla za podpory grantu 
FRUP_2015_004.

Idiopatické kostní dutiny
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, 
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
FN a LF UP Olomouc

V premolárových a molárových partiích  těla 
mandibuly vzácně setkáváme s patologickými 
kostními dutinami které nemají epiteliální 
výstelku. Tyto útvary jsou klinicky němé a bývají 
zpravidla náhodným nálezem při rtg vyšetření. 
Jejich patogeneze není zcela jasná: předpokládá 
se trauma s  intraoseálním krvácením 
a následnou rezorbcí hematomu (traumatické 
pseudocysty). Ve většině případů se však 
nedaří traumatickou etiologii anamnesticky 
prokázat. Alternativními možnými příčinami 
jsou cystická degenerace kostního tumoru nebo 
porucha kalciového metabolismu. Proto bývají 
tyto léze výstižněji označovány jako  idiopatické 
kostní dutiny, solitární nebo prosté kostní cysty  
případně progresivní kostní dutiny.

 Autoři prezentují vlastní zkušenosti s klinickou 
diagnostikou a léčením těchto lézí.

Zkušenosti s léčbou 
ameloblastomů
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, 
MUDr. Richard Pink
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
FN a LF UP Olomouc

Ameloblastomy patří mezi odontogenní 
tumory s nejčastějším výskytem. Jde 
o tumory vycházející z epitelových 
struktur zubních zárodků, s klinickou 
manifestací u osob středního věku bez 
rozdílu pohlaví. Zatím co monocystická 
forma tumoru připomíná v rtg obraze 

Multimediální technologie 
v zubním lékařství aneb 
držíme krok s dobou
stomatolog Julia Morozova, Ph.D., 
MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D., 
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., 
MUDr. Eva Míšová, Ph.D.
Klinika zubního lékařství LF UP a FN, 
Olomouc

Život moderního člověka si nelze představit 
bez multimediálních a komunikačních 
technologií, které se staly nedílnou 
součástí každodenních aktivit. Nabízejí 
nám široké možnosti pro trávení volného 
času, ale i vzdělávání a zvýšení profesních 
kompetencí. Zubní lékařství taky není 
výjimkou. Již od prvního okamžiku 
návštěvy zubní ordinace se pacient 
setkává s multimediálními prostředky. 
Jsou to různé diagnostické přístroje 
(radiovisiografie, 3D rentgen, DIFOTI) 
nebo plánování a samotná realizace 
ošetření pomocí speciálních přístrojů 
a software (digitální určení mezičelistních 
vztahů, CAD/CAM technologie apod.). 
Dalším příkladem může být tzv. dentální 
vzdělávání pacientů různých věkových 
kategorií ve formě her, praktických kurzů 
nebo jako doplněk při návštěvě zubního 
lékaře jako další motivace a edukace 
v oblasti orálního zdraví. Další možností 
využití elektronických materiálů jsou 
e-learningové kurzy pro pregraduální 
a kontinuální postgraduální vzdělávání 
zubních lékařů. Umožňují získávat nové 
poznatky a zdokonalovat dovednosti za 
relativně krátký čas přímo na pracovním 
místě. Elektronické prostředky lze 
také použít pro hodnocení získaných 
znalostí a dovedností studentů. Ve svém 
příspěvku se autoři zaměří především na 
možnosti využití multimediálních prvků 
v pregraduální a postgraduální výuce 
zubního lékařství, ale také i informování 
široké veřejnosti o v preventivních 
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folikulární cystu, polycystická forma 
je složena z drobných kostních dutinek 
které navzájem komunikují. Predilekční 
lokalizací tumoru je dolní čelist. Léčba 
nádoru je chirurgická: u monocystických 
forem stačí většinou prostá enukleace 
tumoru,  polycystické  léze vyžadují 
s ohledem na vysokou tendenci 
k pooperačním recidivám radikálnější 
chirurgický přístup. 
Autor demonstruje vlastní zkušenosti 
s léčbou těchto nádorů a upozorňuje 
také na rizika možných komplikací.

Přímé překrytí zubní dřeně
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN 
v Hradci Králové

Přímé překrytí zubní dřeně je léčebná 
metoda zachovávající vitální zubní dřeň. 
Indikací je náhodná perforace dřeňové 
dutiny při exkavaci kazu nebo traumatická 
expozice zubní dřeně. Před provedením 
tohoto ošetření je nutno pečlivě zvážit 
jeho indikaci v konkrétním případě. 
Podmínkami provedení přímého překrytí 
zubní dřeně jsou zejména absence 
příznaků ireverzibilního poškození zubní 
dřeně, přiměřená pozitivní reakce na test 
vitality chladem, dokončená exkavace 
kazu a žádné nebo zastavitelné krvácení 
z perforace. V přednášce bude ukázán 
postup přímého překrytí zubní dřeně krok 
za krokem a bude diskutována úspěšnost 
ošetření s použitím různých materiálů.

Senior u stomatologa
prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného 
zdravotnictví LF UP Olomouc

Závažnost geriatrické problematiky 
je dána především výrazným 
demografickým stárnutím populace. 

Zatímco v roce 1990 byla v České republice 
střední délka života u mužů 67,5 a u žen 
76,0 roků, v současnosti činí u mužů 
75,0 a u žen 80,9 let a podle předpovědi 
demografů do roku 2030 dosáhne 
u mužů 79,5 a u žen 85,1 let. Lidé déle žijí, 
ale také si po delší dobu uchovávají větší 
počet vlastních zubů. Je nezbytné počítat 
s potřebou ve vyšším věku stále častěji 
diagnostikovat a léčit nejen zubní kazy, 
ale také choroby periodoncia a sliznice 
dutiny ústní.

Ke zvláštnostem chorob starých lidí 
patří změny klinického obrazu nemocí, 
mikrosymptomatologie a těsnější vztah 
mezi zdravotním stavem a sociální 
situací. Při ošetřování chrupu starých 
lidí se častěji setkáváme s problémy 
komunikace pro poruchy zraku i sluchu. 
Zubní lékař i zdravotní sestry pracující 
ve stomatologii potřebují znát zásady 
komunikace se zrakově i sluchově 
postiženými i s nemocnými trpícími 
chorobami typickými pro vysoký věk, 
včetně kognitivních poruch. Ve věku 
nad 65 let je demencí postiženo 3-7 
% populace a po 80 roce života 20-
40 % osob. Mezi charakteristické rysy 
starých lidí, se kterými musí počítat také 
stomatolog, patří křehkost a sarkopenie.

V souvislosti s častějším výskytem 
systémových chorob jsou staří lidé 
predisponováni také k častějšímu 
onemocnění dutiny ústní. Dutina ústní 
bývá oprávněně považována „zrcadlo 
zdraví“, ze změn v dutině ústní lze zvláště 
u starých lidí usuzovat na přítomnost 
jiných zdravotních poruch. Ve vyšším věku 
jsou častější dysfunkce salivace a poruchy 
žvýkání, chuti i polykání. Poruchy chrupu 
u starých lidí se projeví nedostatečným 
zpracováním stravy a nezřídka také 
poruchami trávení. Specializovaná 
geriatrická stomatologická pracoviště 
(geriatric dentistry) se na renomovaných 
zahraničních zdravotnických pracovištích 
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osvědčila a v budoucnosti se s podobnými 
zařízeními snad budeme setkávat 
také u nás. Možná se stanou obdobně 
osvědčenými a žádanými, jako jsou dnes 
oddělení dětského zubního lékařství.

Časté chyby při ošetřování 
pacientů se zdravotním rizikem
MUDr. Věra Bartáková, CSc.
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta UK 
v Hradci Králové

Do zubní ordinace stále více přichází 
pacientů s antitrombotickou léčbou.
Jsou vitální indikace, kdy její přerušení 
bývá velkým rizikem pro nemocného.
Řada osob má ordinovaný dikumarolový  
preparát – warfarin. Je stálou nedobrou 
tradicí před   dentoalveolárním výkonem 
„převádět“ dotyčného na nízkomolekulární 
heparin, jak je standardem u náročných 
chirurgických výkonů, extrakce zubu 
i komplikovaná k nim nepatří. Je tedy 
možné je realizovat bez zásahu do 
medikace, pokud ovšem aktuální hodnota 
INR není vyšší než 3,5. Po ošetření 
extrakční rány lokálním hemostatikem, 
suturou a důkladným poučením nebývají 
žádné komplikace (krvácení) na rozdíl 
od těch jedinců, kteří byli předvedeni 
na nízkomolekulární heparin. U nich 
se trápíme s opakovaným intenzivním 
krvácením i po týdnu po extrakci.
Jsou již moderní antikoagulancia, která 
nevyžadují monitorování, tím ale nekončí 
ordinace warfarinu, protože se „nehodí“ 
pro všechny nemocné, např. pro osoby 
s mechanickými náhradami srdečních 
chlopní (dabigatran –Pradaxa).
Podobné nejasnosti provázejí i ošetřování 
nemocných s bisfosfonáty. Řada kolegů 
z obavy před osteonekrózou čelistí, 
zejména u onkologických pacientů, 
žádá přerušení léčby. Tento postup je 

nekompetentní, bisfosfonáty se váží na 
povrch kosti a zůstávají tam roky,je tedy 
na „bíle dni“, že je to postup zcela zbytečný 
a  navíc se zhoršuje komfort nemocných, 
protože, zvláště u onkologických pacientů, 
mají tyto léky i účinek analgetický.Mírně 
příznivější je indikace denosubamu, sice 
zůstává v organizmu také dlouho,cirkuluje 
v krevním oběhu skoro šest měsíců, ale poté 
je jeho koncentrace v krevním séru nulová. 
Z toho vyplývá, že ukončit či přerušit léčbu 
denosubamem je relativně snadné.

Dentální hygienistka 
v České republice a v Evropě
MUDr. Ladislav Kindl
Soukromá VOŠ zdravotnická pro dentální 
hygienistky, Praha

Dentální hygiena je celosvětově jedním 
z velmi prestižních povolání. V této 
přednášce jsou uvedeny dostupné 
statistické údaje z jednotlivých zemí 
EU, týkajících se profese dentálních 
hygienistek. Spojení těchto údajů 
s geografickými a historickými reáliemi 
vytváří plastickou mapu Evropy 
nahlíženou úhlem pohledu profese 
dentální hygienistka a dovoluje ji vidět ze 
zcela nového pohledu. Informace uvedené 
v přednášce mohou posluchačům 
ozřejmit některé aspekty problematiky 
preventivní péče o chrup na území EU 
a usnadnit případné úvahy při výběru 
destinace pro budoucí povolání.

Možnosti prevence bolestí zad 
u stomatologů, prezentace 
k workshopu
Markéta Hamříková, 
Karolína Ořechovská
Fakulta tělesné kultury, Univerzita 
Palackého v Olomouci
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Mezi nejčastější udávané zdravotní 
obtíže českých stomatologů patří 
muskuloskeletální poruchy.  Bolesti krční 
páteře uvádí 77% stomatologů, bolesti 
dolní části zad 70%, bolesti ramene 57% 
a bolesti hlavy 60% stomatologů. Častým 
důvodem vzniku vertebrogenních obtíží 
je rozvoj svalových dysbalancí v důsledku 
dlouhodobé jednostranné pracovní zátěže. 
Základním předpokladem prevence bolestí 
zad je pak maximální možná ergonomizace 
pracovního prostředí, normalizace svalové 
dysbalance a aktivace stabilizační funkce 
páteře, která hraje roli jak v prevenci 
bolestí zad, tak při léčbě již rozvinutých 
vertebrogenních poruch. Praktická 
cvičení a návod k úpravě a optimalizaci 
pohybových návyků jsou důležitou 
součástí primární i sekundární prevence 
vertebrogenních obtíží u stomatologů. 
Zároveň jsou klíčová pro kvalitní výkon 
lékařské praxe a spokojenost pacientů.
Reference: Hodacova, L., Sustova, 
Z., Cermakova, E., Kapitan, M., & 
Smejkalova, J. (2015). Self-reported 
risk factors related to the most frequent 
musculoskeletal complaints among Czech 
dentists. Industrial Health, 53(1), 48.

Implantologia verzus 
konventionalna stomatologia.
Dr. med. dent., Dr.h.c. Michal Čierny
Soukromá praxe a klinika Curych

Cielom prednasky je poukazat na dolezitost 
uplatnovania vsetkych odvetvi stomatologie, 
prostrednictvom ktorych sa dosiahne dlhodobi 
oralny komfornt pacienta. 

Skutocnostou je,  ze  ludsky zivot sa  predlzil,  
cim sa diametralne zvysili  poziadavky na 
zivotnu kvalitu a tym aj automaticky na oralnu  
funkciu, pohodlie a estetiku.

Uspesne dlhodobe vysledky osetrenia zavisia 
od siroko spektralneho pristupu pri zostaveni 

komplexneho konceptu terapie, ktora musi byt 
orie ntovana na individualitu,  moznosti a vek 
pacienta.

Implantologia je vo velkej miere oplyvnena 
komercnymi zaujmami vyrobcov, ktore 
potlacaju osvedcene metody v stomatologii. 
Dosledkom je neosetrovanie vlastnych zubov 
ale nahradzovanie ich implantatmi, ktore su 
casovo obmedzene.

Idikacia pre zacatie implantologickej terapie 
zavisi od uspechu alebo neuspechu konvencnej 
terapie. 

Detekce zubního kazu a jeho 
sanace pomocí remineralizace 
a mikropreparačních technik
Prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., 
MBA, MDDr. Dagmar Straková 
Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol v Praze

Vyhledávání a včasná diagnostika 
počínajících kazivých lézí je tedy 
základním preventivním přístupem 
ve vyšetřování chrupu, které zajistí 
predilekční místa zubního kazu či jeho 
terapii. Klinické vyšetření chrupu se 
standardně provádí nejčastěji pomocí 
zubní sondy a zubního zrcátka pod 
kontrolou zrakem. Další široce rozvinutou 
metodou je analýza  rtg obrazu především 
BTW.  Ta však zobrazí pouze kaz se 30 - 40 
% demineralizací tvrdých zubních tkání. 
Mnohem přesnější jsou fluorescenční 
techniky. Zdrojem fluorescenčního 
záření je dentino- sklovinná hranice, 
která obsahuje fluorophory. Další 
metoda je vizuální detekce kazu, která 
je založena na principu rozptylu světla. 
Prozatím nejpřesnějším a klinicky 
nejpoužívanějším  přístrojem v tomto 
výčtu je DIAGNOcam (KaVo), který 
pracuje na principu DIFOTI (Digital 
Imaging Fiberoptic Transillumination). 
Tato metoda umožňuje záznam zubního 
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kazu vizualizovat a ukládat. Cíle naší 
studie je klinicky posoudit detekci 
zubního kazu z pohledu následující 
reminaralizace povrchu skloviny, využití 
preparace za podpory ultrazvuku a laseru.

Ortodontické chyby
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Stomatologická klinika FNKV a 3. LF Praha 
Klinika zubního lékařství UP Olomouc

Pokud se v  oboru ortodoncie  setkáme 
s kompromisním či málo uspokojivým 
výsledkem léčby, může to být dáno jejím 
špatným načasováním, diagnostickými 
a dokumentačními nedostatky či 
nesprávně stanoveným léčebným 
plánem. Pokud jde o optimální  zahájení 
ortodontické léčby, je třeba u rostoucích 
pacientů respektovat vývojové stádium 
dentice, růst pacienta, skutečnost, zda 
výměna dentice probíhá fyziologicky, 
či nikoliv.  U dospělých pacientů má 
být načasování ortodontické léčby 
v souladu s  plánem komplexní ho 
ošetření chrupu.  Začlenění ortodontické 
intervence u dospělého pacienta 
s onemocněním parodontu a s potřebou 
protetické sanace defektního 
chrupu bývá mnohdy zdrojem 
řady rozpaků. Diagnostické 
nedostatky  zpravidla vyplývají 
z analýzy neúplné či špatně zhotovené 
dokumentace a na diagnostické chyby 
pak logicky navazují chyby v léčebném 
plánu. V přednášce jsou  uvedené 
situace postupně demonstrovány na 
kasuistických příkladech.

Náhrada zubu ve frontálním 
úseku chrupu horní čelisti 
u mladého dospělého 
hendikepovaného pacienta 
implantačním systémem BioniQ.

MUDr. Karel Chleborád, Ph.D., 
prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., 
MBA, MUDr. Milan Hubáček
Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol v Praze

ÚVOD
Ztráta zubů ve frontálním úseku je 
vždy závažným psychosociálním 
problémem, jež souvisí především 
s estetikou. U pacientů se speciálními 
potřebami lze implantaci provést jako 
u zdravého pacienta, pokud můžeme 
zajistit vynikající ústní hygienu a pacient 
je schopen výkonu v celkové anestézii. 
Spolupráce musí dovolit protetickou 
rekonstrukci chrupu v zubní ambulanci.
CÍLE STUDIE
Cílem je ukázat pomocí kazuistického 
sdělení, že je možné provést ošetření 
implantátem i u pacientů s hendikepem, 
pokud spolupracuj a mají osobního 
asistenta, který jim pomůže zajistit 
dobrou hygienu dutiny ústní.
MATERIÁL A METODY
Při vlastní rekonstrukci máme dvě 
možnosti dosažení maximálního 
funkčního i estetického efektu. Je to 
buď klasická tmelená suprakonstrukce 
s abutmentem nebo CAD/CAM 
připravená podmíněně snímatelná 
korunka.
KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
Budou prezentováni dva hendikepovaní 
pacienti, u kterých byl použit implantační 
systém BioniQ.
ZÁVĚRY
Můžeme říci, že implantát BioniQ lze 
při dobré hygieně použít i u pacientů 
se speciálními potřebami, kde vlastní 
aplikace implantátu probíhá za pomoci 
anesteziologa a dalších specialistů podle 
typu hendikepu. Úspěch rehabilitace 
záleží zejména na vhodném výběru 
pacienta.
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Ekonomické a klinické 
hodnocení postendodontického 
ošetření
MDDr. Jakub Bojko
Klinika zubního lékařství UP Olomouc

Postendodontické ošetření je 
léčebná metoda, jejímž účelem je 
rekonstrukce tvaru a funkce zubu. 
Podmínkou úspěšné postendodontické 
rekonstrukce je kvalitně endodonticky 
ošetřený zub. Pokud zvolíme optimální 
typ postendodontického ošetření 
eliminujeme zejména riziko fraktury 
zubu, které bývá často následkem 
oslabeného zubu po endodontickém 
ošetření.
V současné době není zcela jasné, která 
metoda ošetření je z dlouhodobého 
hlediska pro pacienta nejvhodnější. 
Proto je cílem našeho výzkumu 
posoudit z dlouhodobého hlediska 
výhody a nevýhody jednotlivých metod 
postendodontického ošetření zubu.
Klinického hodnocení se zúčastní 
pacienti Kliniky zubního lékařství. 
Všichni pacienti podstoupí klinické 
a rentgenologické vyšetření při běžné 
preventivní prohlídce a zároveň budou 
retrospektivně (pět let zpět) zhodnocena 
dostupná data těchto pacientů. 
Tito pacienti budou sledováni dále 
v pravidelných půlročních intervalech 
do doby selhání zvoleného ošetření. 
Trvanlivost zvoleného řešení bude 
hodnocena pomocí rentgenologického 
nálezu a klinického vyšetření. Dále 
bude provedeno ekonomické hodnocení 
a jejich vzájemná korelace.

Ošetření dětských 
nespolupracujících pacientů 
praxe ve FN Motol

MUDr. Martina Kadlecová, 
MDDr. Simona Halamová
Stomatologická klinika dětí a dospělých, 
FN Motol

Stomatologické ošetření nespolupracu-
jícího dětského pacienta patří mezi pro-
blémové situace v ordinaci praktických 
zubních lékařů. Pravidelná stomato-
logická péče v dětském věku je však vel-
mi důležitá pro další spolupráci a pod-
poru aktivního zájmu o své zubní zdraví.
Na naše pracoviště bývají často 
referováni dětští pacienti právě pro 
nespolupráci při ošetření. Řada těchto 
pacientů je však při dodržení určitých 
postpupů ošetřitelná i v běžných 
podmínkách zubní ordinace.
V tomto sdělení budou rozebrány 
jednotlivé možnosti ošetření 
nespolupracujícího pacienta, 
jejich výhody a nevýhody, indikace 
a kontraindikace. Zejména se jedná 
o možnost ošetření v celkové anestezii 
ambulantně či za hospitalizace, 
analgosedaci či ošetření v lokální 
anestezii po náležité psychologické 
přípravě.
Cílem tohoto sdělení je poskytnou 
informace o jednotlivých postupech, 
které umožní praktickým zubním 
lékařům lépe zvážit odeslání pacienta na 
klinické pracoviště.

Stav chrupu 
a Streptococcus mutans
MDDr. Simona Halamová, 
MDDr. Martina Kadlecová 
 Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol v Praze

Úvod: Streptococcus mutans hraje 
společně s ostatními faktory úlohu 
v rozvoji zubního kazu.
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V rámci optimalizace prevence zubního 
kazu je snaha nalézt spolehlivý test, který 
umožní odhadnout riziko vzniku zubního 
kazu přímo u křesla. Na trhu se objevil 
komerční přípravek Saliva-check mutans, 
který umožňuje semikvantitativně 
stanovit množství bakterie Streptococcus 
mutans ve slině během několika minut 
přímo v ordinaci.
Cíl: Cílem naší studie bylo zjistit, zda-li 
pacienti s vyšším obsahem Streptococcus 
mutans (i.e. pozitivním výsledkem 
Saliva-check mutans) ve slinách mají 
vyšší kazivost než pacienti s nižším 
obsahem Streptococcus mutans.
Materiály a metody: Testovanou skupinu 
tvořilo 40 pacientů (věk od 16 do 30 let) 
naší kliniky, u každého pacienta bylo 
zhotoveno klinické vyšetření a bylo-
li to indikováno i rentgenologické 
vyšetření (bitewing) a zhodnocení 
intraorální kamerou (diagnocam), aby 
byly zachyceny i iniciální kazivé léze. Ke 
stanovení množství bakterií ve slině byl 
použit komerčně vyráběný set Saliva-
check mutans.
Výsledky: Naše studie bezpečně 
prokázala, že u pacientů s pozitivním 
výsledkem testu Saliva-check mutans ve 
slině byl prokazatelně větší počet zubních 
kazů (5,70) než u pacientů s negativním 
výsledkem (2,70 kazů).
Závěr: Dokázali jsme, že pacienti s vyšším 
obsahem Streptococcus mutans mají 
prokazatelně vyšší kazivost. Saliva-check 
mutans se ukázal jako vhodný test pro 
posouzení rizika vzniku zubního kazu.

Role argininu v ovlivnění 
metabolismu biofilmu 
a podpoře ústního zdraví
Ing. Edita Ryšlavá, Ph.D.
COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. 
s r.o., Scientific Affairs Manager CEE/CZ/SK

Lokální aplikace fluoridových přípravků 
je stále zlatým standardem a základem 
prevence zubního kazu. Vyskytuje se 
však stále velké množství počínajících 
kariézních lézí a navíc profylaktické 
účinky fluoridů se snižují u pacientů 
s vysokou aktivitou kazu. Fluoridy 
v první řadě ovlivňují demineralizační 
a relineralizační procesy na povrchu 
zubu, minimálně ale působí na kariogenní 
biofilm, který po mechanickém čištění na 
povrchu zubů na mnoha místech zůstává.   
Schopnost ovlivňovat kariogenní biofilm 
otevírá nové možnosti v prevenci zubního 
kazu. Některé mikroorganismy, které 
se nacházejí v „normální‘‘ mikroflóře 
a souvisí se zdravým stavem v ústech, jsou 
schopny přeměňovat molekuly z jídla  
a slin na zásadité sloučeniny. Tímto 
způsobem udržují biofilm v rovnováze 
a pomáhají potlačit vývoj kariogenní 
mikroflóry. Přednáška shrne dostupná 
klinická data a zkušenosti s dentálními 
přípravky, které obsahují arginin, 
vzhledem k jejich schopnosti inhibovat 
zubní kaz a zvýšenou citlivost zubů. 

Ergonomie pro zubní lékaře
MUDr. Michaela Bednářová
Dentální centrum ArtDent, Hradec Králové

Ergonomie zubních lékařů je zaměřena 
nejen pracovním pozicím lékaře, 
správnému držení těla, či poloze pacienta, 
ale zároveň  vysvětluje uspořádání ordinace, 
výběr vhodných nástrojů a přístrojů 
a organizaci spolupráce dentálního týmu 
lékař/sestra, popř. osoba na recepci.
Práce zubního lékaře je velmi náročná 
a to jak po fyzické, tak hlavně psychické 
stránce. Pro ergonomii je velmi důležité 
vytvoření optimálního pracovního 
prostředí, aby lékař neodcházel domu 
unaven a do zaměstnání nepřicházel ve 
zbytečném stresu. 
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Stresové prostředí je další aspekt výrazně 
ovlivnující pracovní schopnosti lékaře 
a celkově se odráží nejen na jeho práci, ale 
na celém dentálním týmu. Pokud dojde 
v podcenění psychické stránky,  hrozí 
velmi závažné psychické poruchy v podobě 
úzkostí, depresi či syndromu vyhoření. 
Při organizaci práce je potřeba  koncipovat 
denní režim dle náročnosti výkonů, k tomu 
uzpůsobit pracovní dobu, dodržovat 
pravidelné přestávky a nenechávat se 
strhnout nátlakem pacientů.

Behaviorální intervence jako 
možnost prevence zubního 
kazu u malých dětí.
MDDr. Michaela Bartošová1,2, 

Miroslav Světlák3, Martina Kukletová1, 
Lydie Izakovičová Hollá1,4

1 Stomatologická klinika, Lékařská 
fakulta, Masarykova univerzita a Fakultní 
nemocnice u svaté Anny, Brno
2 RECETOX – Centrum pro výzkum 
toxických látek v prostředí, Přírodovědecká 
fakulta, Masarykova univerzita, Brno
3 Ústav psychologie a psychosomatiky, 
Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, 
Brno
4 Ústav patologické fyziologie, Lékařská 
fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Cíl: Cílem práce bylo zjistit reakci matek 
dětí ve věku 11,2 měsíců (SD=2,7) 
na obrázky dokumentující důsledky 
neošetřeného zubního kazu v poro-
vnání s obrázky ukazujícími výsledky 
vhodného chování matky v péči o chrup 
dítěte. 
Materiál a metodika: Sestavili jsme 
dotazník, který obsahoval 20 obráz-
kových a textových varování týkajících 
se zubního kazu, z toho 10 pozitivních 
a 10 negativních. Dotazník byl odes-
lán 112 matkám elektronicky e-mailem, 
konečný počet matek, které dotazník 

vyplnily, však byl pouze 39. Emoční do-
pad textových varování byl hodnocen 
pomocí metody Self-Assessement Mani-
kin (SAM), která reprezentuje tři emoční 
dimenze: valence, arousal a dominance. 
Výsledky: Ne všechna negativní varování 
jsou pro matky averzivním podnětem. 
Za nejvíce negativní obrázkově-textové 
varování pokládají matky obrázek 
s kariézním chrupem a popisem „Zaned-
bání péče o chrup dítěte způsobí vznik 
zubního kazu“ a za nejvíce pozitivní ob-
rázek usmívajícího se dítěte se zdravým 
chrupem a popisem „Pravidelná péče 
chrání chrup Vašeho dítěte“. Matky mají 
nad jednotlivými negativními varování-
mi vysoký pocit kontroly (nejnižší domi-
nance 6,59). Mezi negativním a pozi-
tivním varováním je silný vztah, takže 
čím více je podnět nebezpečný (menší 
valence), tím vyšší arousal vyvolává. 
Současně, čím je podnět příjemnější, 
tím vyšší kontrolu nad ním matky mají 
a naopak, čím vyšší arousal vyvolává, 
tím je jejich kontrola nad ním nižší. 
Závěr: Pokud na matku zapůsobíme 
negativním varováním a tím vyvoláme 
negativní emoce v podobě strachu 
o zdraví jejího dítěte, je vhodné jí ve ste-
jném okamžiku, nabídnout i řešení jak 
se zachovat, aby se vyhnula obávaným 
následkům svého chování. Vhodná pre-
ventivní opatření jsou především kom-
binace negativního a pozitivního obráz-
kového a textového varování v čekárnách 
pediatrů, praktických zubních lékařů, na 
nástěnkách předškolních zařízení nebo 
na etiketách slazených nápojů.
Tato studie vznikla na Masarykově 
univerzitě v rámci projektu “Etiopato-
geneze, diagnostika a léčba vybraných 
patologických stavů v dutině ústní” 
číslo MUNI/A/1359/2014 podpořeného 
z prostředků účelové podpory na 
specifický vysokoškolský výzkum, kterou 
poskytlo MŠMT v roce 2015.



NÁSOBNÁ OCHRANA
PŘED ZUBNÍM KAZEM

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU 
NAD RÁMEC SAMOTNÉ FLUORIDACE

Vysoce efektivní 
mechanismus 
fl uoridace Rapid 
Fusion Technology 
spolu se zvýšeným 
obsahem fl uoridů 
(450 ppm) posilují 
zubní sklovinu.1

Účinně ničí bakterie 
a snižuje obsah 
zubního povlaku.3,4

Výjimečná 
kombinace účinných 
látek včetně xylitolu 
snižuje tvorbu 
kyselin a potlačuje 
množení bakterií 
ve zbytcích zubního 
povlaku.2

3
1

2

3
M

AT
/1

22
6/

03
/2

01
5

Reference: 1Fluoride content 20 days, DOF 3–2013. 2Plaque biofi lm acid production, DOF 7–2013. 3Reduction in plaque biofi lm, DOF 6–2013.
4Cortelli SC et al.: Oral Presentation at IADR, Brazil. June 20–23, 2013.

Místní kontakt: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5-Smíchov, tel.: +420 227 012 111. 
® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson.

JaJ_inzerce_Listerine Fluride Plus_CZ_148x210mm.indd   1 4.11.2015   14:44:54



„Víme, jak na zubní kaz“

Arak o.p.s. / Klinika zubního lékařství LF UP Olomouc  ⁄ 17

Výuka zubního lékařství 
na rozcestí 
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.
Stomatologická klinika, 1. LF UK Praha 
a VFN

Když se v předešlé dekádě připravoval 
vstup České republiky do Evropského 
společenství, bylo nutné reformovat 
dosavadní vzdělávací systém stomatologů 
na lékařských fakultách a harmonizovat 
ho s platnými evropskými direktivami. 
Tím se do našeho prostředí přenesl 
v Evropě již dlouho probíhající střet 
dvou modelů, stomatologického 
a modelu odontologického. První model, 
akcentující potřebu vyšších medicínských 
znalostí o celkových onemocněních, se 
kterými mohou pacienti k ošetření chrupu 
přicházet, byl v českém stomatologickém 
školství po řadu dekád tradiční. Proti 
tomu byl druhý model, zdůrazňující 
nutnost maximálního využití vzdělávacího 
času během studia pro praktickou výuku 
ošetřovacích dovedností budoucích 
zubních lékařů v ambulantní sféře. Nešlo 
ani tak o zkrácení původního šestiletého 
vzdělávacího programu stomatologie na 
pětiletý, ale o obsah tohoto redukovaného 
programu. 
V první polovině devatenáctého století 
se v Americe vybudovalo stomatologické 
školství univerzitního typu tak říkajíc 
na zelené louce, od samého začátku 
nezávislé na vzdělávání lékařů, zatím co 
v Evropě se rozvíjelo jako specializace 
navazující na lékařské vzdělávací 
programy, později jako paralelní 
vzdělávací program. Po druhé světové 
válce adoptovaly tento americký model 
anglofonní a pak skandinávské země. 
Při postupném rozšiřování Evropského 
společenství byla snaha uplatnit tento 
model v jednotlivých členských zemích, 
i když řada přistupujících zemí, např. 
Španělsko, Itálie nebo Řecko, dlouho 
odolávaly a některé původní členské státy 

šly v reformách svou cestou.
Na začátku minulé dekády ještě trval 
hlavní poradní orgán Evropské komise 
pro reformu stomatologického školství, 
DentEd, na správnosti odontologického 
modelu, potřebě transevropské 
standardizace vzdělávání a na nezávislosti 
studia budoucích zubních lékařů na 
vzdělávání lékařů. Řada zemí si dnes 
uvědomuje, že vývoji orálního zdraví 
v populaci a potřebě zubní péče, jejímu 
demografickému věkovému posunu, 
celkovému zdraví a sociální stratifikaci už 
odontologický model vzdělávání zubních 
lékařů nevyhovuje. Je paradoxní, že hlas 
pro reformu směrem k medicínskému 
vzdělávání zubních lékařů je dnes 
nesilnější v Americe, kde odontologický 
model vzdělávání vznikl. Řada evropských 
zemí, např. Belgie, Holandsko nebo 
Španělsko už se na tuto cestu vydává. 
Tento trend dává zcela za pravdu potřebě 
dále prosazovat medicínské pojetí výchovy 
budoucích zubních lékařů. Oni totiž 
budou v příštích čtyřech, pěti dekádách 
konfrontováni s očekávanými změnami 
demografických, sociálních i zdravotních 
a behaviorálních charakteristik populace, 
ze které se budou rekrutovat jejich 
pacienti.

Zdravotní gramotnost 
a preventivní poradenství 
založené na důkazech
prof. MUDr. Jana Duš ková, DrSc., MBA
Ústav klinické a experimentální stomatologie, 
1. LF UK a VFN

Nové globální a evropské iniciativy 
k prevenci zubního kazu akcentují, vedle 
současných preventivních a profylak-
tických technologií, také význam edu-
kace jedinců a populačních skupin ke 
zdravému životnímu stylu a v jeho kon-
textu k vědomé péči o orální zdraví.
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K tomu, aby jedinci nebo populační 
skupiny porozuměli významu prevence 
zubního kazu, jejím jednotlivým formám 
a opatřením, je nutné, aby se zvýšila 
a trvale udržovala jejich zdravotně 
-preventivní gramotnost. 
Zdravotní gramotnost je definována 
jako míra schopnosti jedinců získávat, 
rozumět a zpracovávat informace 
a využívat služby nezbytné pro 
rozhodování v otázkách udržování zdraví 
a léčby nemocí. Zdravotní gramotnost 
je tak souborem dovedností pohybovat 
se efektivně v systému zdravotní péče 
a využívat příslušné informace. Podle 
některých autorů sem patří i manuální 
zručnost, schopnost sociální komunikace 
a vnímání osobní kompetence.
Specifickou složkou obecné zdravotní 
gramotnosti je gramotnost vztahující 
se k orálnímu zdraví. Orální zdravotně-
preventivní gramotnost zahrnuje 
základní vědomosti o orálním zdraví 
a o nekariogenní výživě, orientovanost na 
trhu orálních kosmetických prostředků 
a technickou kompetenci k jejich výběru 
a používání. Dále je to orientovanost 
v systému zubní péče a jeho využívání 
a v neposlední řadě schopnost zdravotně-
preventivní výchovy dětí. 
Preventivní poradenství ve stomatologii 
by mělo obsáhnout všechny tyto domény 
a jeho účinnost je však kriticky závislá 
na edukačních a psychoterapeutických 
dovednostech jeho poskytovatelů, tedy 
zubních lékařů a dentálních hygienistek.

Vývojové poruchy skloviny 
dočasných řezáků u dětí 
narozených s velmi nízkou 
a extrémně nízkou porodní 
hmotností 
MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF v Plzni UK 
v Praze 

Úvod
Děti narozené s velmi nízkou a extrémně 
nízkou porodní hmotností jsou ohroženy 
časnou i pozdní morbiditou a vývojovými 
anomáliemi skloviny zubů obou denticí. Za 
příčiny vzniku vývojových anomálií skloviny 
se považuje řada faktorů, které mohou 
působit prenatálně, perinatálně i postnatálně. 
V etiologii vývojových anomálií skloviny mají 
význam také místní příčiny – trauma a zánět. 
V případě dětí narozených s velmi nízkou 
a extrémně nízkou porodní hmotností jsou 
to zejména opakovaná poranění v souvislosti 
s orotracheální intubací.

Účel
Účelem studie bylo stanovit prevalenci 
vývojových poruch skloviny u dětí narozených

s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní 
hmotností v korigovaném věku 12 měsíců 
a zjistit vliv pohlaví dítěte, gestačního 
věku, porodní hmotnosti a frekvence 
orotracheálních intubací na výskyt hypoplázií 
a hypomineralizací skloviny dočasných zubů.

Metodika
Údaje jsme zjišťovali ze zdravotnické 
dokumentace, z dotazníků, z rozhovorů 
s rodiči a z klinických vyšetření. Data byla 
statisticky zpracovaná Pearsonovým chí 
kvadrát testem v kontingenční tabulce 
a multifaktoriální analýzou pomocí logistické 
regrese.
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Výsledky
Soubor vyšetřených dětí tvoří 132 dětí 
průměrného gestačního věku 28,8 týdne 
a průměrné porodní hmotnosti 1119,7 g. U 45 
dětí (34,1 %) byly diagnostikovány vývojové 
poruchy skloviny dočasných řezáků. U 93 
dětí, které byly intubovány, se nacházely 
vývojové defekty skloviny ve 43 případech 
(46,2 %). Vývojové vady skloviny dočasných 
řezáků se vyskytovaly častěji u chlapců, u dětí 
s nižší porodní hmotností, vyšším počtem 
intubací a nižším gestačním věkem.

Závěr
Na vzniku vývojových vad skloviny se podílí 
celá řada faktorů. Jediná proměnná, která i po 
očištění od vlivu ostatních měla významný 
dopad na výskyt vývojových vad skloviny 
v naší studii, bylo pohlaví dítěte.

Podpořeno grantem IGA NT/14336

Nejnovější metody diagnostiky 
iniciální kariézní léze
MUDr. Martin Mikšovský
Privátní stomatologická praxe Kolín

Minimálně intervenční stomatologie 
(microdentistry, MIS) je směr zubního 
lékařství založený na relativně nové 
filosofii přístupu k zubnímu kazu.
Základem tohoto přístupu je diagnostika 
léze v iniciálním stadiu. Následné 
ošetření pak respektuje vztah mezi 
biomechanickou funkcí zubu a jeho 
anatomickými strukturami. Právě 
zachování těchto významných struktur 
na povrchu zubu je hlavním argumentem 
minimálně invazivního přístupu.
Moderní diagnostické prostředky 
umožňují velmi šetrně a s minimální zátěží 
organismu odhalit klinicky nezjistitelné 
počáteční fáze vzniku zubního kazu. 
Mezi tyto prostředky patří detekční 
barviva, přístroje pracující na principu 
laserové fluorescence, transiluminace, 

měření impedance, fosforescence a pro 
diagnostiku aproximálních kazů nezbytné 
Bite-Wing snímky.
V našem sdělení se zaměříme na využití 
fosforescenčních a transiluminačních 
technologií ve screeningu zubního 
kazu. Důraz bude kladen především na 
preventivní a edukační možnosti využití 
těchto diagnostických metod. V bohaté 
obrazové dokumentaci přednášky bude 
prezentováno jejich využití v ordinaci 
praktického zubního lékaře a vzhledem 
k jejich mobilitě i „terénní“ využití při 
vyšetření klientů ústavů sociální péče.

Minimálně invazivní ošetření 
diskolorací tvrdých zubních 
tkání
MDDr. Tomáš Buchta, 
stomatolog Julia Morozova, Ph.D., 
MUDr. Eva Míšová, 
MDDr. Annamária Harceková, 
MDDr. Pavel Holík
Klinika zubního lékařství LF UP a FN, 
Olomouc

Vrozené i získané defekty tvrdých zubních 
tkání se mimo jiné mohou projevit 
různým stupněm diskolorace a změnou 
povrchu tvrdých zubních tkání. Některé 
z těchto defektů lze více či méně řešit 
miniinvazivně, tvz. abrazivní technikou, 
která může být doplněna bělením. Naše 
sdělení je zaměřeno na miniinvazivní 
ošetření pomocí mikroabraze, následné 
remineralizace tvrdých zubních tkání 
a případné infiltrace pomocí systému 
Icon. Postup ošetření bude prezentován 
na pacientech s různým typem a stupněm 
diskolorací a změn na tvrdých zubních 
tkáních. Příspěvek by měl mít přínos 
pro praxi zubního lékaře v možnosti 
řešení těchto defektů, vyskytujících se 
především u mladých pacientů, bez 
nutnosti invazivní terapie.
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Úvod pro následný workshop 
Alergická reakce v ordinaci 
zubního lékaře
Dagmar Majerová
Nadšení moravští záchranáři, o.s. Olomouc

Alergická reakce (AR) v různé míře svého 
klinického obrazu se vyskytuje v praxích 
zubních lékařů velmi zřídka. Úplně přesné 
údaje ohledně incidence těchto reakcí 
nejsou známy. Pracovní skupina American 
College of Allergy, Asthma and Immunology 
(Liebermann et al. 2006) došla po rozsáhlé 
analýze publikované literatury na téma 
epidemiologie anafylaxe k závěru, že riziko 
výskytu AR je zhruba 50-2000 epizod na 
100 000 osob, v životní prevalenci toto 
odpovídá pravděpodobnosti 0,005 - 2%. 
Nejčastěji jsou alergické reakce vyvolány 
léky (antibiotika betalaktamového typu, 
chinoliny, svalová relaxancia, kontrastní 
látky obsahující jód, koloidní infuzní roztoky, 
lokální anestetika), včelím a vosím bodnutím, 
potravinami a latexem. V běžné praxi 
zubních lékařů přichází do úvahy především 
AR v souvislosti s podáním antibiotik nebo 
lokálního anestetika. Hlavní diferenciální 
diagnózou šokového stavu po podání lokálního 
anestetika je toxická reakce na akcidentálně 
intravazálně podanou látku. Určité skupiny 
pacientů představují rizikovou skupinu pro 
výskyt závažné AR: pacienti s polyalergickou 
anamnézou, pacienti s atopickým ekzémem, 
astmatem, užívající ACE inhibitory, s vývojovou 
poruchou spina bifida. Z patogenetického 
hlediska předchází AR prvotní kontakt 
s alergenem, při následném kontaktu dochází 
k masivnímu aktivaci mastocytů a bazofilních 
granulocytů a uvolnění velkého množství 
proinflamatorních mediátorů. K alergické 
reakci může dojít i bez předchozí expozice 
antigenu (senzibilizaci), tento typ reakce se 
nazývá anafylaktoidní  a je vyvolán nejčastěji 
salicyláty, opioidy a kontrastními látkami. Jen 
na základě symptomů nelze anafylaktickou 
a anafylaktoidní reakci rozlišit. Důležité je 

zmínit, že při terapii nehraje přesné určení typu 
AR roli. AR může proběhnout ve čtyřech různých 
stupních, přičemž první typ představuje kožní 
reakci ve smyslu exantému a urtikarie, čtvrtý 
stupeň je charakterizován kardiopulmonálním 
selháním a zástavou oběhu.

Prezentované sdělení se věnuje zejména 
symptomy a léčbou jednotlivých stádií alergické 
reakce s ohledem na možnosti zubní praxe.

Natural Bone a Tisue 
Regeneration – použití 
destičkových koncentrátů 
v klinické praxi
MUDr. Pavel Hyšpler 
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská 
fakultní nemocnice Praha

Krevní destičky hrají velmi důležitou 
roli v procesu hojení ran a kostních 
defektů a to hlavně z důvodu uvolňování 
růstových faktorů. Ve své přenášce se 
autor zabývá použitím destičkových 
koncentrátů ve stomatologii. Zejména 
se zabývá metodou PRF (Platelet Rich 
fibrin) podle Dr. Chokrouna  a jejím 
klinickým použitím. Ve sdělení srovnává 
rozdíly jednotlivých protokolů přípravy 
destičkových koncentrátů z pohledu 
uvolňování nejdůležitějších růstových 
faktorů a obsahu leukocytů. V klinické 
části se bude zabývat způsoby použití 
PRF při augmentačních technikách.

Terapie adolescentních 
pacientů se zaměřením na 
oseointegraci dentálních 
implantátů a kvalitu života
MDDr. Jakub Papež, MUDr. Pavel Kříž, 
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. LF UK a FN Motol

S traumatickými ztrátami zubů 
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a anodoncií se u adolescentních 
pacientů setkáváme často. V dnešní 
době využíváme k rekonstrukci chrupu 
především dentálních implantátů, které 
však je možné zavést až po ukončení 
vývoje obličejového skeletu. Úspěšná 
rehabilitace pacienta za podpory 
implantátů závisí nejen na správné 
indikaci a optimálním zavedení, ale také 
na funkční a psychosociální adaptaci 
jedince. Kvalita života je výrazně 
ovlivněna spokojeností či nespokojeností 
se zubním ošetřením.
Cíle této studie byly dva. Za prvé zhodnotit 
změnu osseointegrace implantátů 
srovnání RTG obrazů u dlouhodobě 
léčených dospívajících/mladých 
dospělých pacientů po multidisciplinární 
léčbě. Za druhé vyhodnotit změny 
v kvalitě života před a po zavedení 
dentálního implantátu.
Základ studie tvořil soubor 73 implantátů 
(Osseo Speed™ ASTRA TECH Implant 
System™) u pacientů v rozmezí 16 až 23 
let (13 mužů a 20 žen; průměrný věk byl 
20.4 let). Pacienti byli sledováni po dobu 
6 let. Kontrolovali jsme jejich estetický 
vzhled se zaměřením na tvar a polohu 
korunek. V RTG obrazu jsme hodnotili 
polohu mikrozávitů v krčkové oblasti 
implantátů, tedy vývoj oseointegrace 
implantátu z hlediska apozice či resorpce 
kosti. Současně všichni pacienti zapojení 
do studie vyplnili anonymně dotazník 
zjišťující kvalitu života, který byl zaměřen 
na jejich orální zdraví a byl vytvořen na 
základě dotazníku.
Úspěšné dlouhodobé výsledky závisí 
především na stabilní oseointegraci, 
tedy stejné nebo se zvyšující výšce kosti 
v oblasti krčkového uzávěru. Z naší studie 
bylo zřejmé, že apozice nebo resorpce 
přímo souvisí s vrstvou okolní kosti. 
Implantáty o průměru 3 - 4,5 mm, které 

jsou cirkulárně obklopeny vrstvou 2-3 
mm kosti vykázaly statisticky významný 
nárůst kostní hmoty. Důraz u mladých 
pacientů musí být kladen na ukončení 
vývoje obličejového skeletu. Naše studie 
také prokázala, že vnímaní estetiky, 
funkce ať již rozmělňování potravy nebo 
fonace, přímo souvisí s rehabilitací chrupu 
včetně zavedení implantátů. Subjektivní 
spokojenost pacienta i pozitivní reakce 
okolí měly přímý vliv na zlepšení 
celkové kvality života, jak osobního, tak 
společenského i pracovního.

Pečetění fisur v prevenci 
zubního kazu
MUDr. Jana Kaiferova, Ph.D., 
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.
1. stomatologická klinika UPJŠ a FNLF, Košice

Pečetění fisur lze efektivně využít jako 
součást komplexního přístupu k prevenci 
zubního kazu v rámci individuálních 
i skupinových preventivních opatření. 
Nicméně v klinické praxi kromě určení 
vhodné doby pro pečetění a výběru 
pacienta vyvstává před ošetřujícím 
lékařem několik dalších otázek, 
které se týkají zejména rozdílu mezi 
preventivním účinkem skloionomerních 
a kompozitních pečetí, indikací 
jednotlivých druhů pečetí nebo 
zda pečetění může být alternativou 
klasického ošetření kazu výplní 
u iniciálních kazivých lézí.
Cílem naší přednášky je na základě 
výsledků publikovaných studií 
a metaanalýz zhodnotit jednotlivé 
důkazy a vytvořit základy pro doporučení 
standardních postupů v klinické praxi.
Podpořeno projektem PRVOUK-28/
LF1/6
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Ošetření nevitálního zubu 
s nedokončeným vývojem 
- na křížovatce mezi 
apexifikací a revaskularizaci
MUDr. Jana Vašáková1, Daniel Ott2, 
Jana Kaiferová1, Jana Matoušková1, 
Lia Navarová1

1 Oddělení dětské stomatologie, 
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 
Praha
2 Oddělení záchovné stomatologie, 
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 
Praha

Ošetření nevitálního zubu 
s nedokončeným vývojem je vždy výzvou 
jak pro zubního lékaře, tak pro pacienta, 
který je mladšího školního věku. Můžeme 
využít více způsobů ošetření v závislosti 
na vývojovém stádiu postiženého zubu 
a na spolupráci dítěte. Každé z ošetření 
má své výhody, nevýhody, ale i možné 
komplikace, které ošetření provázejí.
Na jednotlivých kazuistikách jsou 
ukázány výhody, nevýhody a některé 
z komplikací, které mohou provázet 
nejčastější způsoby ošetření nevitálního 
zubu s nedokončeným vývojem, 
a to apexifikaci, aplikaci MTA zátky 
a revaskularizaci.
Ošetření poúrazových stavů vyžaduje 
řádné plánování, které by mělo být 
založeno na důkladné znalosti indikací 
a dostupných technik včetně jejich výhod 
a nevýhod. Výsledkem je pak funkční 
ošetření chrupu.
Podporováno programem PRVOUK-P 
28/LF1/6.

Neuralgie trigeminu
MUDr. Hampl Martin
Neurochirgická kliknika FN Olomouc

Neuralgie n. trigeminus je vzácné, avšak 
život značně omezující onemocnění 
způsobené nejčastěji nervově - cévním 
konfliktem v blízkosti mozkového kmene, 
tento konflikt bývá způsoben nejčastěji 
horní mozečkovou tepnou. Mezi typické 
projevy patří zejména „záchvatovitá“ 
bolest v některé ze 3 větví n. trigeminus 
vyznačující se různou mírou frekvence 
a intenzity. Tato problematika stojí 
na pomezí několika lékařských oborů 
a při správném postupu a diagnostice 
vede k návratu pacienta do běžného 
života a k výraznému zkrácení tzv. 
diagnostického kolečka, které často trvá 
řadu měsíců a prodlužuje pacientovo 
utrpení. Obsah přednášky bude zaměřen 
na diagnostiku, která se v současnosti 
opírá o moderní zobrazovací metody, 
především magnetickou rezonanci, 
a následné efektivní řešení, které spočívá 
nejčastěji v mikrovaskulární dekompresi 
nabízené Neurochirurgickou klinikou 
FNOL.
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PROGRAM LÉČBY CITLIVOSTI

Okamžitá a přetrvávající úleva 
od bolesti citlivých zubů

Leštící pasta ke snížení citlivosti
Colgate® Sensitive Pro-Relief™

• okamžitá úleva již po první aplikaci, 
která přetrvává až 4 týdny

• rychlá a jednoduchá aplikace rotačním 
kalíškem, podobná aplikaci profylaktické 
pasty – ulehčuje proces uzavírání tubulů 
a odstraňuje lehké zbarvení zubů

Zubní pasta Colgate® Sensitive Pro-Relief™

• pro účinné snížení citlivosti pří čištění zubů 
2× denně a pro okamžitou úlevu od bolesti 
po přímé aplikaci na citlivý zub

• obsahuje technologii Pro-Argin™ stejně jako 
profesionální pasta ke snížení citlivosti

Ústní voda Colgate® Sensitive Pro-Relief™

• s technologií Pro-Argin™ pro účinnou 
a dlouhodobou úlevu od citlivosti zubů

Zubní kartáček Colgate® 360° 
Sensitive Pro-Relief™

• s extra jemnými vlákny pro výrazně menší 
opotřebení povrchu dentinu

Před ošetřením
technologií Pro-Argin™ jsou 
dentinové tubuly otevřené 
a vystavené chladu, teplu, vzduchu 
a tlaku, což může vyvolávat bolest.

Po ošetření
technologií Pro-Argin™ jsou 
dentinové tubuly uzavřené a příčina 
bolesti je odstraněna.

In vitro SEM obraz neléčeného 
dentinového povrchu 
s otevřenými tubuly

In vitro SEM obraz povrchu 
dentinu zobrazující uzavřetí 
dentinových tubulů po aplikaci 
leštící pasty ke snížení citlivosti 
Colgate® Sensitive Pro-Relief™

Technologie Pro-Argin™: přelom v péči o hypersensitivní 
dentin, pro okamžitou a přetrvávající úlevu od bolesti 
citlivých zubů
• založená na přirozeném 

procesu uzavírání 
dentinových tubulů

• inovativní technologie Pro-Argin™ 
je založená na přítomnosti 
argininu, aminokyseliny 
přirozeně se vyskytující ve slinách 
a nerozpustné složce vápníku ve 
formě uhličitanu vápenatého

• přitahuje arginin a uhličitan 
vápenatý k povrchu dentinu a vytváří tak ochrannou vrstvu, 
která uzavírá otevřené dentinové tubuly

• vrstva minerálů bohatá na vápník je odolná proti působení kyselin

Arginin

VÁŠ PARTNER V PÉČI O DUTINU ÚSTNÍ

www.colgatesensitiveprorelief.cz
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Organizační výbor touto cestou děkuje především Olomouckému kraji za trvalou podporu, bez níž by 
se aktivity společnosti Arak o.p.s. nemohly úspěšně rozvíjet, stejně jako všem sponzorům a partnerům. 
Velké díky přináleží vedení Kliniky zubního lékařství UP a FN Olomouc za příkladnou spolupráci.

Rovněž je nutno poděkovat všem přednášejícím kteří svou účastí 
přidali této, konferenci na prestiži.

Konference je realizována v rámci projektu Mandala společnosti ARAK o.p.s., který je zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou.

Generální partner

Partneři

Spolupracující organizace

Spolupracující organizace




