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Milé kolegyně, milí kolegové,

letošní léto bylo pro nás nabité. Konaly se dvě významné mezinárodní akce a na obou z nich byli přítomni také zástupci naší 
asociace. Po dlouhé době covidových restrikcí a virtuálních setkáních jsme se mohli sejít osobně s našimi kolegyněmi a kolegy 
z celého světa na 13. mezinárodním sympoziu dentální hygieny v Dublinu. Irští organizátoři připravili opravdu robustní odborný 
program, který byl zpestřen zábavným programem v duchu irských národních tradic. Sympoziu předcházelo dvoudenní zasedání 
Sněmovny delegátů Mezinárodní federace dentálních hygienistek. 

Krátce na to jsme se opět sešli, tentokrát v rámci členských států Evropské federace dentálních hygienistek na výročním zase-
dání 24.–25. 9. v Oslu. Více podrobností o všech těchto akcích se můžete dočíst uvnitř tohoto vydání.

Na pozadí těchto událostí vrcholily přípravy na naší XIII. podzimní konferenci. Letošní konference bude ve znamení nových 
změn. Změnilo se místo i dny konání, konference se přesunula na celý víkend. To vše je pro nás po organizační stránce mnohem 
náročnější, ale věříme, že to budou změny k lepšímu. Co se však nezměnilo, je naše snaha připravit kvalitní odborný program. 
Naším přáním je, aby to byl víkend, který zúčastněné obohatí o odborné znalosti a praktické dovednosti a zároveň zbude i pro-
stor pro relaxaci a zábavu. S potěšením sledujeme, že k dnešnímu dni je kapacita již ze ¾ naplněná a doufáme, že touto akcí 
posuneme laťku kvality zase o kousek výše.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Lenka Velebilová, DiS.
Prezidentka ADH ČR

Slovo prezidenta

www.asociacedh.cz
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Aktuality

VIII. Podzimní konference ADH ČR

Prezidium ADH ČR zve všechny dentální hygienistky, zubní lékaře a další zájemce z řad odborné veřejnosti na konferenci ADH ČR 
Kdy 

12.–13. 11. 2022
Kde

Kongres hotel JEZERKA, 538 07 Seč, Ústupky 278 
www.jezerka.cz

Přednášky
 Temporomandibulární kloub z pohledu dentální hygienistky – Marta Matušková, DiS., MBA

Komplexní přístup fyzioterapeuta k problematice temporomandibulárního kloubu – Mgr. Kristýna Souhradová
Abraze, atrice, mezičelistní vztahy – MUDr. Martin Rusnák, MBA

Orto aparát Hyrax a konzervativní léčba onemocnění TMK – MUDr. Lucie Šimůnková
Energy management pro zdravotníky – Mgr. Kateřina Koželská

Praktická rentgenologie v kostce – Barbora Košťálová, DiS.
Současné možnosti obnovy zubní skloviny – MDDr. Diana Sádovská

Revoluční magnetická iO technologie – Mgr. Andrej Murgaš
Mýty a paradigmata bělení & live demonstrace – Mgr. Radim Mikeš

Workshopy
 Ergonomie práce s ručními nástroji – Jana Kružílková Norkin, DiS. 

Tipy a triky při otiskování, praktický nácvik – MUDr. Martin Rusnák
Vizitka efektivně fungující ordinace – Mgr. Kateřina Koželská 

Jak vyšetřit TMK a postupy fyzioterapie – Mgr. Kristýna Souhradová

V sobotu 12. 11. Vás čeká společenský večer na téma „Velký Gatsby“ s hudbou a tancem.

Cena:
Dentální hygienistka člen ADH ČR 4 250 Kč/2 dny
Člen ADH ČR student, DH na mateřské dovolené, DH důchodce  3 950 Kč/2 dny
Dentální hygienistka mimo členství, zubní lékař  4 950 Kč/2 dny
Cena společenského večera včetně rautu  650 Kč

Každý účastník obdrží navíc zdarma zrcátko Zirc, 100 ks rukavic Ilico a informační leták pro pacienty při problémech s TMK.

Termín uzávěrky 21.10.2022 nebo do naplnění kapacity.

Změna programu vyhrazena pořadatelem. Změna programu vyhrazena pořadatelem.

  Sobota 12. 11. 2022 
08.00 – 08.30 Registrace účastníků
08.30 – 09.00 Mýty a paradigmata bělení & live demonstrace – Mgr. Radim Mikeš**
09.00 – 09.30 TMK z pohledu dentální hygienistky – Marta Matušková, DiS., MBA
09.30 – 10.30 Komplexní přístup fyzioterapeuta k problematice TMK – Mgr. Souhradová Kristýna
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Abraze, atrice zubů, mezičelistní vztahy – MUDr. Martin Rusnák
12.00 – 12.30 Současné možnosti obnovy zubní skloviny – MDDr. Diana Sádovská**
12.30 – 14.30 Oběd
14.30 – 15.45 Workshopy – 1.kolo*
15.45 – 16.15 Coffee break 
16.15 – 17.30 Workshopy – 2.kolo*
17.30 – 19.30 Wellness
20.00 – 01.00 Společenský večer s rautem

  Neděle 13. 11. 2022
08.00 – 08.30 Revoluční magnetická iO technologie – Anděla Krejčí, DiS.**
08.30 – 09.30 Orto aparát Hyrax a konzervativní léčba onemocnění TMK – MUDr. Lucie Šimůnková
09.30 – 10.30 Energy management pro zdravotníky – Mgr. Kateřina Koželská
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Praktická rentgenologie v kostce – Barbora Košťálová, DiS.
12.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 15.15 Workshopy – 3.kolo*
15.15 – 15.45 Coffee break
15.45 – 17.00 Workshopy – 4.kolo*

  Workshopy
  Ergonomie práce s ručními nástroji – Jana Kružlíková Norkin, DiS.
  Tipy a triky při otiskování, praktický nácvik – MUDr. Martin Rusnák, MBA.
  Vizitka efektivně fungující ordinace – Mgr. Kateřina Koželská
  Jak vyšetřit TMK a postupy fyzioterapie – Mgr. Kristýna Souhradová

  *každý účastník absolvuje všechny připravené workshopy 
  ** prezentace zlatých partnerů ADH ČR

Program VIII. podzimní odborné konference ADH ČR 2022

www.asociacedh.cz
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Zajímavosti

Zasedání sněmovny delegátů IFDH  
a Mezinárodní sympozium dentální hygieny

Lenka Velebilová, DiS
Prezidentka ADH ČR

Ve dnech 8. –10. 8 2022 proběhlo zasedání Sněmovny delegátů IFDH (International Dental Hygienists
Federation – www. ifdh.com). IFDH byla založena v roce 1986 v Oslu a sdružuje přes 90 tisíc hygienistek ze 35 států.

ADH ČR je členem této organizace od roku 2014. IFDH je hlavním zastáncem profese dentální hygieny na mezinárodním poli a podporuje 
zájmy DH v oblasti ústního zdraví, vzdělávání, výzkumu a praxe. IFDH usiluje o uznání profese dentální hygienistky jako klíčového poskyto-
vatele preventivní péče o ústní dutinu na celém světě a prosazuje, aby ústní zdraví bylo integrováno jako zásadní aspekt celkového zdraví. 
IFDH je řízena svou Sněmovnou delegátů, která se skládá ze 2 delegátů z každého členského státu. Za ADH ČR je to prezidentka Lenka 
Velebilová, DiS. a delegátka Lenka Rusinková, DiS.

Sněmovna delegátů se obvykle schází každé tři roky ve 
spojení s  Mezinárodním sympoziem dentální hygieny, 
které pořádá a organizuje vybraná členská země.  V letoš-
ním roce se dvoudenní zasedání konalo v irském Dublinu 
a  během nabitého programu se projednávaly důležité 
změny v chodu IFDH: schvalovaly se změny stanov, nové 
webové stránky, redesign loga a  fungování organizace 
na sociálních sítích. Zazněly zprávy o činnostech jednot-
livých výborů IFDH a zprávy o činnostech všech členských 
asociací. Proběhly volby nového vedení pro následující 
období, které bude nově dvouleté. Proběhlo rozlouče-
ní s  končící prezidentkou Corrie Jangbloed – Zoet (Ho-
landsko) a funkce nové prezidentky IFDH se ujala Wanda 
Fedora z  Kanady. Závěrem zazněla přednáška profesora 
Nicolase Martina (Anglie), zástupce FDI na téma „Udržitel-
nost ve stomatologii“

www.asociacedh.cz
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Zajímavosti

Po skončení zasedání Sněmovny delegátů IFDH se 
konalo 13.Mezinárodní sympozium o dentální hygie-
ně (ISDH) 11.–13.8 2022. IFDH spolu s hostitelskou ir-
skou asociací dentálních hygienistek připravily boha-
tý 3- denní  program: odborné přednášky od pečlivě 
vybraných světových speakerů, kompletní prezenta-
ce posterů, sponzorovaná setkání i  různé společen-
ské akce. Akce byla certifikována evropskou asociací 
pro dentální vzdělávání (ADEE). Mezinárodní sympo-
zium mělo téma: „Budoucnost v  našich rukách“. 
Na otázku proč bylo  zvoleno toto téma, odpověděla 
Corrie Jangbloed-Zoet takto: 
„Ve zprávě z roku 2019 Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) odhadla, že celosvětově se vyskytlo více než 
3,5 miliardy(!) případů onemocnění dutiny ústní, při-
čemž je známo,že většině z nich lze předejít. Preventivní 
péče o  ústní dutinu je hlavní činností dentálních hygi-
enistek, takže pokud chceme přispět k  řešení obrovské 
zátěže ústních onemocnění, musíme vzít budoucnost 
do svých rukou a zaměřit se, ještě více než dosud, právě 
na prevenci“.

ISDH poskytuje fórum pro sdílení znalostí, budování 
porozumění a diskusi na téma ústní zdraví. Na ISDH  
v Dublinu se sešli dentální hygienistky a odbornící na 
orální zdraví z celého světa, byly to nezapomenutel-
né a velmi inspirativní dny pro všechny zúčastněné. 
Více na: http://www.asociacedh.cz/isdh-2022/

Prezidium ADH ČR vyslovuje poděkování za finanční podporu stříbrnému partnerovi společnosti GSK a za mediální podporu společnosti 
StomaTeam.

Příští ISDH se bude konat 11.-13.7.2024 v Jižní Koreji a má téma: „Dental Hygienist, The center of Oral Health“
Na shledanou v Soulu!

foto: Lenka Rusinková,Dis.

Češi a Slováci na ISDH

www.asociacedh.cz
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Absolventské téma

Parodontologické vyšetření v ordinaci DH

Dentální hygienistka je zdravotnickým pracovníkem, jehož úko-
lem je poskytovat péči vzdělávací, preventivní, estetickou a tera-
peutickou. V dnešní době je dentální hygienistka nedílnou součás-
tí každého stomatologického pracoviště, kde ve spolupráci se sto-
matologem bojuje za orální zdraví všech pacientů. Pravidelnými 
návštěvami v ordinaci dentálních hygienistek tedy nedosáhneme 
pouze lepší estetiky našeho chrupu, ale také se naučíme, jak správ-
ně pečovat o náš chrup. Tím můžeme předcházet onemocněním 
spojených s dutinou ústní. Pomocí vyšetření stavu chrupu, dásní 
a parodontu hygienistka pomůže odhalit a včasně diagnostikovat 
různá onemocnění dutiny ústní. Vhodné je doplnit vyšetření o in-
dexy. Využívají se k zachycení orálního zdraví pacienta, napomá-
hají k určení diagnózy, stanovení následné terapie a také slouží ke 
kontrole výsledků zvolené terapie. Hodnotíme přítomnost plaku, 
zubního kamene a krvácivosti dásní. Indexy se dělí na screeningo-
vé, plakové a gingivální. Hodnotí se pomocí číselné stupnice nebo 
dle přítomnosti, či absenci určitého faktoru slovy ANO x NE (Mazá-
nek, Urban, 2003). Jedno z nejčastějších onemocnění postihujících 
dutinu ústní, se kterým se setkáváme ve své praxi téměř denně je 
gingivitis a parodontitis.

Vyšetřovací indexy v parodontologii lze rozdělit do několika sku-
pin – screeningové indexy, plakové indexy a  gingivální indexy. 
Tyto indexy se používají k  detekci zánětlivých a  plakem podmí-
něných parodontopatií. Mezi screeningové indexy řadíme CPI/
TN (Community Periodontal Index And Treatment Needs), PSR 
(Periodontal Screening And Recording) a PDI (Peridodontal Dise-
ase Index). V  praxi se využívají k  prevenci onemocnění. Cílem je 
vyhledat onemocnění v  časné stádiu a  předcházet komplikacím 
(Smětalová, 2020). 

Plakové indexy se používaly hlavně dříve. Dnes, když už víme, že 
je zánět gingivy závislý na přítomnosti plaku, jsou plakové inde-
xy nahrazovány indexy hodnotícími zánět gingivy. Těmito indexy 
jsou např. PBI nebo GI index. V běžné klinické praxi se někdy po-
užívá i index API (Mazánek, Urban, 2003). Při vyšetření plakových 
indexů spíše než množství plaku, vyšetřujeme spíše jeho lokaliza-
ci. Mnohé testy hodnotí pouze jeho přítomnost a nepřítomnost. 
Pro detekci plaku můžeme v praxi použít barevný detektor, kterým 
plak obarvíme. Hodnoty plakových indexů jsou měnné (Mazánek, 
Urban, 2003).

Stav gingivy (dásně) hodnotí gingivální indexy. Některé z nich jsou 
málo rozšířené, např. PMA index, a některé jsou vhodné spíše pro 
výzkumné účely. V  praxi je nejvíce užitečný a  jednoduchý index 
PBI (Papilla Bleeding Index) (Mazánek, Urban, 2003). Mezi gingivál-
ní indexy patří také SBI (Sulcus Blutungs Index).

O tom, jaká je četnost aplikace indexů v praxích dentálních hygi-
enistek a hygienistů v ČR a  jaké jsou jejich postupy při vyšetření 

a terapii parodontitis, bylo využito elektronického dotazníkového 
šetření. Bylo zaměřeno na dentální hygienistky/sty a. Dotazník čí-
tal 15 otázek a byl vytvořen na internetovém serveru Survio. Toto 
šetření bylo s respondenty sdíleno skrze odborné diskusní skupiny 
na sociálních sítích a přes veřejně dostupné emailové adresy. Cílem 
bylo zjistit, jaké vyšetřovací metody a postupy k diagnostice a te-
rapii parodontitidy používají dentální hygienistky/sté nejčastěji ve 
své praxi. Zjištěná data jsou v práci zpracována pomocí programu 
Microsoft Office Excel 2016, vyhodnocena a přehledně zobrazena 
pomocí tabulek a grafů. Dotazník byl anonymní a účastnilo se ho 
celkem 100 respondentů. 

78 % odpovědí získala při diagnostice parodontitidy kombinace 
indexů a zobrazovacích metod. 87 % dotazovaných DH spolupra-
cuje při diagnostice a sestavením léčebného plánu parodontitidy 
se stomatologem. Zbývajících 13 % odpovídajících se stomatolo-
gem nespolupracuje. Dalším překvapivým zjištěním bylo, že více 
než polovina, 63 % dotazovaných, DH na svém pracovišti odmítají 
ošetřit parodontologické pacienty, kteří užívají přes 15 cigaret za 
den, což není v souladu s legislativou. Pouhých 37 % respondentů 
by na svém pracovišti takového pacienta ošetřilo.

Na otázku „Pokud neprovádíte subgingivální ošetření v celém roz-
sahu DÚ, v  jakém časovém intervalu provádíte ošetření dalších 
kvadrantů/čelistí?“ odpovědělo 45 % dotazovaných DH, že ošetřu-
je pacienta subgingiválně v intervalu do 1 týdne, zatímco 39 % od-
povídajících uvedlo, že interval mezi dalším subgingiválním ošet-
řením činí maximálně 1 měsíc. 13 % respondentek dále ošetřuje 
pacienta do 24 hodin. „Jaké nástroje a přístroje převážně používá-
te při subgingiválním ošetření?“ Tato otázka získala 55 % odpovědí 
ruční nástroje, 27 % kombinace ručních nástrojů a přístrojů, 11 % 
odpovědí zaznamenalo subgingiválním air flow (perio-pískování), 
4 % odpovědí utržil Vector a 3 % odpovědí respondentek využívají 
jiné neuvedené možnosti. Většina respondentů 91 % odstraňu-
je zubní kámen supragingiválně, i  přesto, že je v  příští návštěvě 
nutné odstranit zubní kámen subgingiválně. Zbylých 9 % respon-
dentů zubní kámen nad dásní před subgingiválním ošetřením 
neprovádí. 91 % dotazovaných DH doporučuje svým pacientům 
antiseptické přípravky po subgingiválním ošetření, a to nejčastěji 
po dobu 2 týdnů. Zbývajících 9 % antiseptické přípravky nedopo-
ručuje. 48 % respondentů volí doplňkovou léčbu antibiotiky (při 
spolupráci se zubním lékařem) v případě, že exaktně zvolená léč-
ba za spolupráce pacienta nezabírá. 23 % antibiotika využívá jako 
clonu v případě, že se jedná o rizikového pacienta. Ve spolupráci se 
zubním lékařem indikuje 13 % DH antibiotika na základě provede-
ný DNA testů. 83 % dotazovaných DH nabízíte pacientům lokální 
anestezii ošetřovaného úseku při deep scalingu a root planingu. 
Intervaly recallu u  parodontologických pacientů volí 53 % dota-
zovaných DH jednou za 3 měsíce, 33 % jednou za půl roku, 3 % 
každý měsíc.

Eva Krautwurmová, DiS.
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Absolventské téma

Závěr
Cílem šetření bylo zjistit, jak postupují dentální hygienistky při dia-
gnostice a léčbě parodontitis. Z dotazníkového šetření je patrné, 
že nejvíce dentálních hygienistek při vstupním ošetření pacienta 
provádí spíše CPI/TN index. Tato skutečnost byla překvapivým zjiš-
těním, jelikož CPI/TN index zachycuje pouze nejhorší naměřenou 
hodnotu v daném sextantu, což může představu o stavu chrupu 
pacienta zkreslovat, zatímco detailní grafický záznam hloubky pa-
rodontálních chobotů udává informace o každém z  jednotlivých 
zubů zvlášť. Naopak nebylo překvapením, že většina dentálních 
hygienistek využívá při diagnostice parodontitis kombinaci inde-
xů a zobrazovacích metod. Rentgenové snímky jsou důležité k od-
halení resorbci kosti, což je jeden z příznaků parodontitis. Dále na 
RTG snímku odhalíme progresi a typ úbytku alveolu. Pomocí inde-
xů odhalíme zánětlivé parodontopatie a přítomnost subgingivál-
ního kamene, což nám s kombinací rentgenových snímků zajistí 
lepší přehled o pacientovo zdravotním stavu chrupu

Absolventská práce byla obhájena v roce 2022 a je rozdělena na 
teoretickou a  praktickou část. Informace shrnuté v  práci mohou 
být využity zájemci o toto téma nebo studenty oboru jako dopl-
něk k dalším učebním materiálům. Součástí práce je instruktážní 
video, ve kterém je demonstrováno provedení indexů PBI a CPI/TN 
a základní princip ošetření deep scaling a root planing.

Tímto bych chtěla poděkovat všem dentálním hygienistkám za je-
jich smysluplnou práci a popřát jim, hodně štěstí a skvělé výsledky, 
které nás ženou dál. 

Poznámka redakce: zdroje použité literatury 
k dohledání v samotné absolventské práci. 

KRAUTWURMOVÁ, Eva. Parodontologické vyšetření v ordinaci dentální 
hygienistky. Karlovy Vary, 2022. Absolventská práce. Střední zdravotnická 
škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary příspěvková orga-
nizace. Vedoucí práce MDDr. Tomáš Cejnar.

Eva Krautwurmová, DiS.
V roce 2022 úspěšně absolvovala SZŠ a VOŠZ 
v Karlových Varech. Nyní pracuje na klinice 
SokoDent s.r.o. v Sokolově, na pozici dentální 
hygienistky. Primárně se zaměřuje na léčbu 
parodontitis ve spolupráci se stomatologem. 
Právě praxe na tomto pracovišti ji inspirovala 
k tématu její absolventské práce.

Jsme síť dentálních hygien a naší misí je zubní prevence a 
podpora dostupnosti dentální hygieny v celém Česku. 
Stojí za námi silní investoři s dlouholetými zkušeností ze 

zdravotnictví.

Neváhejte, PŘIDEJTE SE K NÁM! 

Pro novou ordinaci v Praze 10 (Vivo Hostivař) 
HLEDÁME DENTÁLNÍ HYGIENISTKY a 

HYGIENISTY
●

Máte:
Příjemné vystupování s úsměvem
Vnitřní zápal pro dentální hygienu

Zodpovědnost a týmovost
Ukončené studium dentální hygieny

●
Nabízíme:

Pouze nové a moderní vybavení
Komfortní pracovní prostředí s obchody, kavárnami a 

restauracemi
Plný fokus na dentální hygienu

Pacienty se zájmem o prevenci, dentální hygienu a bělení
Tým se silnou vizí, který Vám umožní kariérně růst

Časovou flexibilitu práce (dle Vašich preferencí)
Možnost částečných úvazků (i večery, víkendy)

Odborné vedení a kariérní rozvoj (vedení ordinace)
Mzda (fix + podíl na obratu)
Zaměstnanecké benefity

Možnost služebního auta (i pro soukromé účely)
●

Výdělek až 85 tis. Kč měsíčně 
(závisí na Vaší praxi, počtu klientů a práci o víkendu)

Nástup ihned nebo dle dohody
●

Vaše životopisy a dotazy zasílejte na 
zamestnani@odon.cz
Tel: +420 603 761 533

www.asociacedh.cz
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Principy odběru anamnézy

Anamnéza značí proces získání informací o současném a předcho-
zím zdravotním stavu pacienta, které obdržíme profesionálně ve-
deným rozhovorem, a to zejména cíleně pokládanými otázkami, 
jež se souborně označují jako anamnestický rozhovor. Dřívější 
označení „odběr anamnézy“ je méně vhodný, neboť nadměrně 
akcentuje roli zdravotníka, v souladu s duchem dřívějšího pater-
nalistického přístupu, zatímco dnes je vztah pacienta a  zdravot-
níka poněkud vyváženější, partnerský (Šedý, 2020). Základem 
anamnestického rozhovoru je zájem o pacienta: „Ignorujeme-li, co 
si myslí jiní lidé, nebo co si v minulosti mysleli, pak musí racionální dis-
kuse skončit a každý z nás si může spokojeně povídat sám se sebou. 
Někteří filosofové z tohoto povídání samých se sebou učinili ctnost; 
možná proto, že pociťovali, že není nikdo, kdo by byl hoden, aby 
k němu promlouvali.“ (Popper, 1997).

V principu se jedná o vyhledávání subjektivních projevů onemoc-
nění. Význam anamnézy rozpoznali již perští lékaři v čele s Avicen-
nou. Není bez zajímavosti, že na principech anamnézy byl založen 
princip psychoanalýzy Sigmunda Freuda, které se ve své době 
říkalo „léčba mluvením“ a Freud byl nazýván „archeologem duše“. 
Správně provedená anamnéza je poloviční diagnózou. Jak říká 
František Koukolík: „Základem diagnostiky je vysoce motivovaný lé-
kař, který zná problematiku a je ochoten si s pacientem popovídat.“ 
Anamnéza je naprosto klíčová pro předcházení a  event. řešení 
komplikací a náhlých stavů v ordinaci, platí zde pravidlo 3 „N“ – Ni-
kdy Neošetřuj Neznámého, které má paralelu ve výroku sira Willa-
ma Oslera: „Never treat a stranger“. Tato skutečnost má i oporu v zá-
koně, podle § 50 zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování má navíc zdravotník právo získat 
od pacienta informace o  závažných skutečnostech týkajících se 
pacientova zdraví (Mach, 2022). Kromě údajů od pacienta získává 
zdravotník i  informace o  pacientovi, tj. o  jeho povaze, projevu, 
reakcích, obavách, úzkostech, kulturní úrovni, inteligenci a  vyja-
dřovacích schopnostech. Zdravotník může také dobře korelovat 
údaje udávané pacientem s jeho nonverbálními projevy – řečí těla, 
například údaje o nesnesitelných bolestech a výraz pacienta (ble-
dost, postura, mimika). Pomocí anamnestického rozhovoru také 
působí na pacienta, ovlivňuje jeho jednání, motivuje ho, koriguje 
jeho názory, poskytuje informace a vysvětluje nejasnosti či zkresle-
ní. Zdravotník by měl rovněž vnímat odlišnost stran vzhledu paci-
enta, oblečení, ozdob na těle, a to v sociokulturním kontextu dané 
oblasti. Častou známkou duševní (psychosociální) nepohody totiž 
bývá neupravený zevnějšek, ale také nadměrná péče o zevnějšek. 
Anamnestický rozhovor má nenahraditelnou funkci psychote-
rapeutickou, neboť umožňuje pacienta povzbudit, motivovat či 
uklidnit a získat tak jeho důvěru – špatně vedený rozhovor však 
může naopak působit psychotraumaticky. Kromě toho nás dob-
ře odebraná anamnéza informuje o  regeneračně-reparativních 
schopnostech organismu a  pomáhá nám identifikovat rizikové 
pacienty. Anamnéza má rovněž forenzní dopad. Velmi významná 
zjištění je vhodné v anamnestickém zápisu zvýraznit a případně 
opatřit univerzálním slůvkem CAVE (pozor!) (Šedý, 2020).

Anamnestický rozhovor je zvláště v  ambulantních podmínkách, 
ve kterých se odehrává většina stomatologické práce, často zákla-
dem dlouholetého osobního vztahu mezi zdravotníkem a pacien-
tem (Marek et al., 2001). Tomu by měla odpovídat i pozornost, kte-
rou zdravotník rozhovoru věnuje. Nezapomínejme na jedno ze zá-
kladních pravidel etikety, že „již nikdy nebudeme mít druhou šanci 
znovu udělat první dojem“ (Špaček, 2005). Pečlivě volíme už první 
větu, kterou vyšetření začínáme. Zdánlivé drobnosti, jako předsta-
vení se, podání ruky či vlídný úsměv často dělají divy (Marek et al., 
2001). To je důvod, proč je zdravotník při odběru anamnézy ne-
zastupitelný, například dotazníkem – i když může takto základní 
anamnestická data získat, musí je následně s pacientem detailně 
probrat a  přiložit jednotlivým údajům odpovídající váhu – to za 
zdravotníka žádný dotazník či pomocník neudělá. Jak píše Zdeněk 
Kalvach: „Je známou klinickou zkušeností, že kdo s pacientem nese-
psal či detailně neprobral anamnézu, nemá pacienta zpracovaného, 
zažitého, snadno sklouzne na falešnou stopu: řeší problém, který 
není dominantní obtíží nemocného, nálezy a obtíže chybně interpre-
tuje nebo navrhuje nemocnému pro něho nepřijatelná či nevýhodná 
řešení“ (Marek et al., 2001). V tomto kontextu je také důležité, že 
anamnéza není jednou učiněný krok, nýbrž otevřený proces, kte-
rý je nutné průběžně doplňovat a zpřesňovat (Marek et al., 2001). 
Není výjimečné, že zdravotníka i pacienta napadnou s odstupem 
několika hodin až dní další informace či otázky, které by v rámci 
anamnestického rozhovoru rádi doplnili – v takovém případě je, 
zejména pro zdravotníka, žádoucí si v pacientově kartě učinit po-
známku a při další návštěvě s pacientem toto téma prodiskutovat. 
Doplnění či upřesnění anamnézy by mělo být také standardní 
součástí každé preventivní prohlídky. Je hrubou chybou zdravot-
níka, nezeptat se pacienta jen proto, aby nedal najevo, že na něco 
zapomněl. Rozhodně je lépe se zeptat dvakrát, i když tím riskuje, 
že se pokaždé dozví něco trochu jiného (Marek et al., 2001).

V anamnestickém rozhovoru postupujeme podle zásad komuni-
kace s pacientem, tj. zejména empaticky, důvěrně, vstřícně a dů-
stojně, aby zdravotník získal pacientovu důvěru. Naprostá většina 
pacientů uvádí anamnestické údaje upřímně a nejpřesněji, jak je 
schopna – to však pouze za předpokladu, že je přesvědčena, že 
jim zdravotník pomůže podle svých nejlepších schopností a do-
vedností. Pacienta však není možné „vyslýchat“ jako důvodně 
podezřelého – pokud máme pochybnosti o  validitě pacientem 
udávaných informací, je vhodné nejprve popřemýšlet o tom, zda 
ji nemohl zavinit pacientův stres, tréma či ostych, případně spěch 
či nevhodné chování zdravotníka. Nedostatečnou výpovědní 
hodnotu anamnézy mohou také způsobit pacientovy pochyb-
nosti o  smysluplnosti či důležitosti takových dotazů. K  pacien-
tovi není vhodné přistupovat a priori s nedůvěrou a podezřením 
z účelového jednání – takové jednání není u pacientů příliš časté, 
byť není vyloučené (Marek et al., 2001). Nepoměrně často dochází 
k  situaci, kdy se pacient domnívá, že stomatologa nemohou 
zajímat jiná onemocnění než onemocnění dutiny ústní, může tedy 
některé okolnosti pominout – někdy proto může být potřebné 

 Odborné téma

doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA
3DK, s. r. o., Zdravotního ústavu 2213/8, 100 00 Praha 10, e-mail: jirisedy@jirisedy.cz
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ptát se cíleně a  opakovaně, typicky na poruchy jater či ledvin, 
údaje o krevní srážlivosti a řadu dalších okolností (Šedý, 2020). 

Anamnéza získaná od pacienta je přímá, anamnézu získanou od 
příbuzných, doprovázejících osob, praktického lékaře nebo od zá-
chranářů (u  pacientů v  bezvědomí, u  některých psychiatrických 
pacientů) označujeme jako nepřímou. Největší vypovídající hod-
notu má anamnéza přímá, u malých dětí pak anamnéza nepřímá, 
získaná od matky. Z formulací v zápisu by mělo být zřejmé, co je 
přímá subjektivní výpověď pacienta a  co jsou nepřímo získané 
údaje. Pro lepší přehlednost může být vhodné dát subjektivní vý-
pověď pacienta do uvozovek. Své pochybnosti o relevanci infor-
mací můžeme dát najevo otazníkem v závorce (Marek et al., 2001). 
Anamnéza je buď celková, kdy se o  pacientovi snažíme získat 
co nejvíce ze všech oblastí, cílená, kdy se zaměřujeme na určitý 
problém, a stručná, kdy posuzujeme pouze okolnosti související 
s  onemocněním. Anamnézu je možné v  případě nutnosti dopl-
nit později – je to však nutno zapsat do dokumentace. Nejlepší 
je, probíhá-li rozhovor s pacientem v soukromí. Dobrou zkouškou 
validity pacientovy výpovědi je opakovaný dotaz na stejnou věc, 
který je formulován v  časovém odstupu jiným způsobem. Otáz-
ky musí být kladeny jasně a  s  ohledem na pacientovo vzdělání. 
Otázky by měly být nepřímé, tedy měly by umožňovat otevřenou 
odpověď, v menší míře lze používat otázky přímé, vyžadující jas-
nou odpověď, například otázky typu ano-ne. Zdravotník by se však 
měl vyvarovat zavádějících otázek, které nutí pacienta potvrdit 
domněnku zdravotníka, sugestivních otázek, které vyžadují 
doporučovanou až nátlakem vyžadovanou odpověď a slouží tak 
spíše jako nástroj manipulace s  pacientem, otázek s  nucenou 
odpovědí, které nechávají pacienta vybrat z předem nabízených 
možností, z nichž žádná nemusí být správná a zejména řečnických 
otázek, které ve skutečnosti nemají anamnestický význam, pouze 
zesilují pozici zdravotník vůči pacientovi. Je skutečným uměním 
zdravotníka dozvědět se maximum během co nejkratšího času – 
tedy najít kompromis mezi strohými odpověďmi pacienta, které 
mohou leccos zamlžit, a  dlouhým nic neříkajícím monologem, 
který je časově náročný a  málo vypovídající. Není neobvyklé, že 
některé choulostivé informace sdělí pacient zdravotníkovi až při 
opakované návštěvě, kdy nabude v jeho schopnosti dostatečnou 
důvěru. Odběr anamnézy se zdravotník učí celý život. Nejdůleži-
tější je zde klid pacienta. Zdravotník musí mít zájem o pacientovo 
onemocnění, dostatek empatie a  udělat si na odběr anamnézy 
dostatek času. Absolutní hodnota času zde nehraje roli, hlavní je, 
aby zdravotník v  pacientovi vzbudil důvěru. Rozhovor s  pacien-
tem rovněž umožňuje zdravotníkovi posoudit duševní a emoční 
stav pacienta a  jeho inteligenci. Diagnózu, kterou nám pacient 
nabízí, bereme s  rezervou. U  polymorbidních pacientů se cíleně 
ptáme na hlavní obtíž. Určití pacienti udávají nepřeberné množ-
ství obtíží, a pak může být účelné položit otázku: „Kdybychom měli 
možnost zbavit vás pouze jedné z obtíží, která by to byla?“. Jindy při-
chází pacient do ordinace rozzlobený – zde je třeba zachovat klid 
a klidným hlasem se jej zeptat, co je příčinou. U některých zvláště 
verbálně agresivních pacientů je vhodné je vyzvat, aby se posa-
dili, avšak sám zůstat stát. Tato poloha zaručuje naše dominantní 
postavení a omezuje pacientovu případnou živou gestikulaci. Ča-
sové údaje uvádíme vždy co nejpřesněji a tak, aby nemohlo do-
jít v  budoucnu k  omylu – uvádíme je raději kalendářním rokem 

nebo věkem pacienta (raději „24. 4. 2006“ či „ve 14 letech“ než 
„před dvěma týdny“). Významná je často i skutečnost, že se určité 
obtíže u pacienta neprojevily, a pacient tedy jejich výskyt negu-
je. Anamnéza prováděná pomocí dotazníku je mnohem méně 
přínosná než dobře provedená anamnéza ústní, šetří však čas. 
Nejefektivnější je kombinace dotazníku a rozhovoru. Je třeba dát 
pozor na předstírání obtíží pacientem – simulace (hypochondrie), 
přeceňování obtíží – agravace, nebo naopak jejich podceňování 
– disimulace. Od disimulace je však nutné odlišit vytěsnění – neg-
ligace, tj. obranný mechanismus, kterým v sobě pacient potlačuje 
vědomí infaustního onemocnění, s tendencí obtíže zakrývat nebo 
bagatelizovat (Marek et al., 2001a). Zvláštní kapitolu chování paci-
enta přestavuje vystupňovaný strach z nádorového onemocnění 
– kancerofobie. Ve stomatologické anamnéze je u  každého pa-
cienta třeba odlišit motivaci dlouhodobou, kdy se zajímá o svůj 
zdravotní stav a má zájem o prevenci a léčbu, a motivaci okamži-
tou, kdy pacient přichází nejčastěji s akutní bolestí a po jejím od-
stranění nemá žádný nebo jen chvilkový zájem o prevenci a léčbu. 
Anamnestické údaje pravidelně aktualizujeme, neboť nejsou ne-
měnné (Šedý, 2020). 

Při odběru anamnézy je nejdůležitější: 
(1) Aktivně naslouchat – představuje základní dovednost při 
odběru anamnézy: „Dobrý terapeut musí umět naslouchat tak, aby 
slyšel to, co se ve skutečnosti říká, a nikoli to, co očekává nebo chce 
slyšet. Nesmí stavět do popředí sebe, ale musí na sebe nechat působit 
vyřčená slova. Jedině tak dokáže vstřebat jejich tvar a formu. V opač-
ném případě slyší pouze vlastní teorie a  očekávání […] vlastně lze 
tvrdit, že právě touto schopností vnímavého naslouchání se liší dobrý 
terapeut od špatného […] dobrý terapeut dokáže vnímat každého 
člověka objektivně a beze snahy zařadit ho do typů, škatulek, katego-
rií a přihrádek. Špatný terapeut i po sto letech klinické praxe nachází 
jen opakované povrzení toho, co se naučil na počátku své kariéry.“ 
(Maslow, 2014a). 
(2) Empatie – zajímáme se o potíže pacienta, čímž získáváme jeho 
důvěru. 
(3) Nespěchat – ve spěchu zdravotníkovi unikne mnoho cenných 
informací. Hlavně v první fázi anamnestického rozhovoru je vhod-
né nechat pacienta spontánně vypovědět, co jej trápí a teprve ná-
sledně klademe doplňující dotazy. Studie ukázaly, že zdravotník 
přerušuje pacienta v průměru již po 11 sekundách (!) spontánního 
hovoru (Marek et al., 2001a). 
(4) Klid – pokud hovoříme a jednáme v klidu, uklidníme i pacienta. 
(5) Nepřekrucovat – nepřizpůsobujeme pacientova slova svému 
předčasnému závěru, pacientem nemanipulujeme a  formulace 
mu nevkládáme do úst. Cílem je pacientovu výpověď usměrnit 
směrem od nepodstatných údajů, nikoliv manipulovat podle na-
šich představ. (6) Nesoudit – nijak neodsuzujeme pacientovu vý-
pověď nebo jednání kolegů. 
(7) Být kritický – vždy předpokládáme, že se může zdravotník 
i pacient mýlit. Zejména je to významné v případech, kdy pacient 
přímo nabízí diagnózu – zde je nutné zjistit, jak k tomuto zjištění 
dospěl, případně kdo tuto diagnózu stanovil. Dnes je velmi časté, 
že pacient k  tomuto závěru dospěje na základě studia internetu 
a zdravotníkovi ji v této podobě rovnou nabízí (v lékařské hantýrce 
tzv. „Dr. Google“). V těchto případech je vhodné pacienta nasmě-
rovat, aby popsal své skutečné obtíže – jeho „diagnózu“ však a pri-
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ori neodsuzujeme, tím zbytečně ztrácíme jeho spolupráci a důvě-
ru – pouze si „vyžádáme další informace k  jejímu potvrzení“. (8) 
Číst mezi řádky – věnujeme pozornost i tomu, jak pacient mluví 
a dalším nonverbálním znakům. 
(9) Znalost – platí, že informaci uslyší ten, kdo má dostatečné zna-
losti, aby ji zachytil. Ve stomatologii je tato skutečnost akcento-
vána ještě více, neboť stomatolog je často ve své praxi odkázán 
jen sám na sebe. Při anamnestickém rozhovoru využijeme znalosti 
především tak, že průběžně vyhodnocujeme pacientova tvrzení, 
vytváříme průběžné pracovní závěry a  hypotézy, snažíme se je 
skládat do celku a  podle toho volíme i  upřesňující otázky, které 
mají naše podezření posílit nebo oslabit. 
(10) Zvídavost – odpovídá touze dozvědět se informace a identifi-
kovat pacientův problém. Vhodné je pacienta angažovat v proce-
su poznávání, „vtáhnout jej do děje“. Pacienta se nebojíme zeptat, 
jak si své obtíže vykládá, čím si je vysvětluje, jaké souvislosti na-
chází, čeho se obává či co mu nejvíce vadí. 
(11) Pozornost – pacientovi průběžně dáváme najevo, že jeho 
výpoveď sledujeme, přičemž v  tomto kontextu často posta-
čí přikývnutí hlavou či výroky typu: „ano, rozumím“ či „prosím 
pokračujte“. 
(12) Srozumitelnost – pacient musí rozumět tomu, na co se ho 
ptáme, proto omezíme odbornou terminologii a snažíme se jazy-
kem přiblížit co nejvíce pacientovi. V Čechách například poměrně 
malé procento pacientů rozumí plnému významu slov „dušnost“ 
nebo „zevní“, případně si představují pod některými termíny něco 
docela jiného než zdravotník (závrať, angina, chřipka, korunka, pa-
rodontóza). 
(13) Systematičnost – odběr anamnézy, stejně jako další kroky 
v terapeutickém postupu, by měly mít určitou sekvenci a řád, aby-
chom se vyhli opomenutí či zbytečnému opakování diagnostic-
kých kroků. Získávání anamnézy by mělo být efektivní, ale nikoliv 
rutinní či strohé. 
(14) Zpřesňování – údaje pacienta se snažíme zpřesňovat a pří-
padně kvantifikovat. Pokud pacient udá subjektivní stesk (např. 
bolest), snažíme se jej dále zpřesnit (kdy, jak, jak moc atd.). U ča-
sových údajů se snažíme zjistit bližší specifikaci (v jakém roce, v ja-
kém věku), v případě nejistoty se lze pokusit údaj přiřadit k nějaké 
významné životní události (práce, svatba, narození dítěte). 
(15) Klidné prostředí – vhodné je, aby rozhovor probíhal v klidné 
a  tiché místnosti, ideálně izolované od okolního ruchu zdravot-
nického zařízení, včetně vyzvánění telefonů a průchodu ostatních 
osob skrze místo probíhajícího anamnestického rozhovoru. 
(16) Efektivita – spočívá v dovednosti dozvědět se za přiměřenou 
jednotku času maximum informací a  současně maximálně efek-
tivně působit na pacienta. Zdravotník se ji učí celý život, s věkem, 
vzděláním a praxí se zvyšuje. Chybou je jak příliš strohý a rychlý 
anamnestický rozhovor připomínající výslech, tak zdlouhavé vy-
právění pacienta s minimem relevance pro zjištění diagnózy. Pro-
blematičtí bývají jak pacienti zarputilí a málomluvní, kteří odpoví-
dají jen velmi neochotně a velmi stručně, tak pacienti upovídaní, 
kteří mohou hovořit celé hodiny, aniž by něco relevantního řekli 
– takového jedince velmi přesně a  poeticky popsal Mark Twain: 
„Alisandra byla velmi přičinlivé a dobrosrdečné stvoření, ale dispono-
vala vyřídilkou jak perpetuum mobile, až vám z  toho třeštila hlava 
jako z  valníků a  povozů ve městě. Kdyby byl člověk s  ní dostal jako 
technickou výzbroj špunt, byla by bývala ideální společnicí. Ale děv-

če tohoto druhu nejde zazátkovat; umřela by na to. Její panty mlely 
nepřetržitě od rána do večera a řekli byste, že se té její mluvnici průbě-
hem doby dříve nebo později určitě musí něco stát; ale kdepak, nikdy 
se nazavařila; a nikdy pro nedostatek slov nemusela ubrat rychlost. 
Dokázala mlít a klepat a drbat a bublat a švitořit v jednom kuse po 
celý týden a vůbec nemusela nikdy zastavovat za účelem promazá-
ní nebo pročištění. A přece obsah všeho, co říkala, se rovnal nule. Její 
povídání bylo chemicky prosté jakýchkoliv myšlenek. To děvče byla 
dokonalá dvounohá žvanírna […] a  ono jí potrvá třicet dní, než se 
dostane k věci. A zpravidla začínávala bez předmluvy a končívala bez 
výsledku. Když jste jí skočili do řeči, buď si vás vůbec nevšímala a mle-
la dál svou, nebo odpověděla několika slovy a zase se vrátila tam, kde 
přestala, a ještě pro jistotu opakovala poslední větu. Skákat jí do řeči 
tedy situaci jenom zhoršovalo – a přece jsem jí musel skákat do řeči 
a musel jsem to dělat hodně často; nutil mě k tomu pud sebezáchovy; 
protože poslouchat celý den, jak tenhle kohoutek vodovodu kape – to 
šlo o život“ (Twain, 1957).

Anamnézu je pro přehlednost záznamu, standardizaci komunika-
ce s  pacientem a  z  pedagogických důvodů vhodné rozčlenit do 
jednotlivých funkčních oddílů, které jsou podrobněji popsány 
v dalším textu. Hned zpočátku je však nutné upozornit na to, že 
anamnéza funguje v  klinické praxi jako jeden, nedělitelný, vzá-
jemně provázaný celek. Záleží na zkušenosti a citu, jaké pořadí 
a jakou důležitost jednotlivým položkám anamnézy kdy přisoudí-
me (Šedý, 2020).
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Rozhovor

Rozhovor se zubní lékařkou a majitelkou kliniky 
HDental v městě Bologna (Itálie)  

Alinou Smirnovou na téma spolupráce dentální 
hygienistky se stomatologem

Elena Kondratyeva, DiS.

Na dovolené jsem se seznámila s velice milou a vstřícnou paní doktorkou Alinou Smirnovou (Vystudovala Univerzitu Ferrara, Itálie, 
obor zubní lékařství a zubní protetika). Nabídla mi návštěvu a prohlídku své kliniky. Při příjemném rozhovoru jsme mimo jiné probraly 

kompetence dentálních hygienistek v Itálii a jejich spolupráci se stomatology. 

Paní doktorko, je při Vaší práci důležitá úzká spolupráce 
s dentální hygienistkou? Jak to ve Vaší praxi probíhá?
Ano, určitě, považuji to za samozřejmost. Většina stomatologů, 
domnívám se, už také. Úzká spolupráce stomatologa s hygienist-

kou je jednou z předností 
kvalitní péče.

U  nás přichází pacient 
nejdříve na vstupní vy-
šetření k  zubnímu lékaři, 
který následně doporučí 
rentgenologické vyšetře-
ní dle aktuálních potřeb 
pacienta. Přípravu prove-
de asistent stomatologa, 
samotné tlačítko přístroje 
ale smí zmáčknout pouze 
zubní lékař (narozdíl od 
DH v  ČR, kde začala platit 
od 1. 7. 2022 novela vy-
hlášky 55/2011 Sb. a je nyní 
možné na indikaci zubního 
lékaře zhotovit rtg snímek, 
vč. Praktické části ozáření, 
pozn. redakce)

 
Pacient je seznámen se stavem chrupu a je mu navržen léčebný 
plán. Vždy je důležitou součástí také návštěva u  dentální hygie-
nistky, a to pro všechny naše pacienty. Poté následuje konzultace 
s naší manažerkou, která pacientovi představí finanční plán ošet-
ření rozdělený na jednotlivé výkony. Před závěrečným podpisem 
finančního plánu a  souhlasu s  plánem ošetření, probíhá krátká 
kontrola všech rozepsaných výkonu zubním lékařem pro vylou-
čení jakýchkoliv chyb.

Pacient má v evidenci papírovou i elektronickou kartu, kde každý 
ošetřující vidí stav zubů, průběh ošetření, doporučení a poznámky 
svých kolegů. Během ordinační doby využíváme telefony pro vzá-
jemnou konzultaci. Jednotlivé případy pacientů a  nejvhodnější 
postupy ošetření konzultujeme vzájemně s kolegy.

Dentální hygienistka dochází na naši kliniku jednou týdně, má 
totiž úvazek i na jiné zubní klinice. U nás zaměstnáváme dva zub-

ní lékaře. Jeden z nich je praktický a druhý odborník na chirurgii 
a  implantologii. Na jeho doporučení dává dentální hygienistka 
velký důraz na poučení pacienta o  hygieně kolem implantátu 
a  podrobnou instruktáž použití mezizubních kartáčků a  dalších 
pomůcek.

Jaký má pracovní poměr Vaše dentální hygienistka? Jakým 
způsobem je ohodnocená?
Naše hygienistka 
u  nás zaměstnaná na 
zkrácený úvazek. Její 
výdělek je tvořen 35 
procentem z  měsíč-
ního zisku zubní ordi-
nace. Přibližně je její 
průměrná hodinová 
sazba cca 20 euro.

Jaké služby dentální 
hygienistka nabízí? 
Kolik stojí vstupní 
dentální hygiena?
Dentální hygienistka 
provádí: motivaci a instruktáž, odstranění povlaků a supra- i sub-
gingiválního zubního kamene, ošetření kyretami, Air-flow, výběr 
vhodných pomůcek, individuální nácvik čištění zubů. Vyšetřovací 
indexy ústní hygieny po ní my jako zubní lékaři nevyžadujeme. Bě-
lení zubů doporučujeme převážně domácí variantu. Na rozdíl od 
Švédska, v Itálii nesmí dělat dentální hygienistka výplně krčků, ani 
aplikovat infiltrační anestezii. Klient platí 70–80 euro za vstupní 
návštěvu. Za subgingivální ošetření kyretami jednoho kvadrantu 
pak kolem 180 euro.

Jaký je vztah pacientů k  dentální hygieně? Navštěvují ji pra-
videlně?
U  našich pacientů je tato služba velmi žádána. Italové celkově 
dbají na zdraví a svůj vzhled. Je mnoho Italů, kteří si čistí zuby po 
každém jídle. Většina klientů se automaticky objednává na dentál-
ní hygienu každé tři měsíce.

Je dentální hygiena hrazena zdravotní pojišťovnou?

Některé státní pojišťovny dávají příspěvek jednou za rok. Pacienti 
si potřebné informace zjišťují sami.

www.asociacedh.cz
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Má Vaše klinika smlouvy se zdravotními pojišťovnami?
Nemá, ani do budoucna neplánujeme. Moji kolegové také pre-
feruji podnikání bez spolupráce s  pojišťovnami. Administrativy 
a  byrokracie je v  Itálii opravdu dost. Přímá platba je to pro nás 
mnohem snazší.

Vrátíme se ale k dentálním hygienistkám, je možné, aby den-
tální hygienistka pracovala v  Itálii samostatně a  měla svoji 
praxi, nebo pouze jako zaměstnanec zubního lékaře?
Ne, nemohou pracovat samostatně. 
(poznámka autora: dentální hygienistka může vykonávat svou čin-
nost ve státních nebo soukromých zdravotnických zařízeních jako 
zaměstnanec nebo nezávislý odborník na doporučení zubních lékařů 
a lékařů oprávněných k výkonu zubního lékařství.

Zdroj: https://www.aiditalia.it/ligienista-dentale-2/competenze-
-professione-sanitaria/)

Může dentální hygienistka pracovat na pozici zubní instru-
mentářky?
Ano, ale v praxi to není běžné. Poslední dobu je velice oblíbený 
kurz asistenta stomatologa, takzvaný Assistente di Studio Odon-

toiatrico (ASO, https://eciparbologna.it). Často ho absolvuji cizinci, 
zdravotníci z různých oborů, kteří neuspěli u zkoušek uznání kva-
lifikace. Moje asistentka je například zkušený zdravotnický záchra-
nář.

V České republice máme organizaci Asociaci dentálních hygi-
enistek, která sdružuje dentální hygienistky. Existuje i u Vás 
podobná organizace?
Ano, dentální hygienistky v Itálii mají organizaci www.aidipro.it 

Děkuji za rozhovor, laskavé přivítáni na klinice i možnost na-
hlédnout do jejich pěkných prostor. 

Rozhovor

www.asociacedh.cz
https://www.aiditalia.it/ligienista-dentale-2/competenze-professione-sanitaria/
https://www.aiditalia.it/ligienista-dentale-2/competenze-professione-sanitaria/
https://www.aiditalia.it/ligienista-dentale-2/competenze-professione-sanitaria/
https://www.aiditalia.it/ligienista-dentale-2/competenze-professione-sanitaria/
https://eciparbologna.it/
http://www.aidipro.it/
http://www.aidipro.it/
http://www.aidipro.it/
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Soukromá praxe

Jak si správně vybrat zubní soupravu

Výběru zubní soupravy je třeba věnovat náležitý čas a  pozornost. 
V článku níže zmiňujeme řadu aspektů, ke kterým je dobré přihlédnout 
a to nejen z důvodu, že je zubní souprava jednou z prvních věcí, které si 
vaši pacienti všimnou, když do ordinace vstoupí, ale zejména proto, že 
vy u ní strávíte většinu dne.

Protože u zubní soupravy trávíte tolik času, je jednou z nejdůležitějších 
věcí optimální ergonomie. Ergonomie vznikla jako obor zabývající se 
optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí a v jeho pracovních 
podmínkách. Jde o stanovení vhodných rozměrů, designu a uspořádání 
v pracovním prostředí a v optimálních dosahových vzdálenostech, tak 
aby se vaše tělo co nejméně namáhalo a nedělali jste zbytečné pohyby.

Optimální jsou proto zubní soupravy s  bočním upevněním křesla se 
zužující se opěrkou zad a s malou základnou plivátkového bloku umož-
ňující perfektní přístup do oblasti ošetření. Můžete tak celý den setrvat 
v ergonomicky vhodné pracovní pozici bez zbytečných pohybů nebo 
námahy. 

Hladce se pohybující nástrojový stolek bez aretace vám umožní vybrat 
si tu nejvhodnější pracovní polohu. Horní vedení a vyvážené biče ná-
strojů zajišťují jejich snadné používání, které vyžaduje jen minimální 
rozsah pohybu. Vaše paže, zápěstí a ramena se tak namáhají méně. 

Stomatologické křeslo, které kopíruje tvary pacientova těla a poskytuje 
mu pevnou a pohodlnou podporu, zvyšuje pohodlí pacienta při ošetře-

ní. Zvláště vhodná jsou polstrování s měkkou paměťovou pěnou, která 
reagují na váhu a  tělesnou teplotu pacienta, což oceníte zejména při 
delších zákrocích. Pohodlně usazený pacient se více uvolní a  umožní 
vám lépe se soustředit na vlastní ošetření. 

Důležitým parametrem je vždy také ochrana před infekcemi spolu s čis-
totou používané vody. Hladké jednolité povrchy soupravy beze spojů 
se snadno čistí, externí ochrana před infekcí je díky tomu dokonalá. 
Vhodné jsou kovové povrchy, které mají mimořádnou životnost a jsou 
odolné vůči čistícím prostředkům. Důležité části soupravy by měly být 
sterilizovatelné v autoklávu. Je dobré, když lze misku plivátka jednodu-
še sundat pro jednodušší čistění. 

Voda vstupující do zubní soupravy musí být dobře filtrovaná a rozvody 
v soupravě desinfikovatelné. Pracovní prostředí se tak stává bezpečné 
pro pacienta i pro ošetřující tým. 

Co vás bude při výběru vaší nové zubní soupravy zajímat, je její vzhled: 
barevnost, design, značka a celkový dojem včetně výbavy a funkcí. Na 
první pohled by mělo být vidět, že výrobce nešetřil na použitých mate-
riálech ani kvalitě dílenského zpracování. 

Zubní souprava se musí líbit nejen vám, ale také vašim pacientům. 

Autor se nechal inspirovat článkem vydaným Dentalchoice:  
https://www.dentalchoice.cz/cz/problematika/zubni-soupravy

Ing. Tomáš Najer (Prodenta)

www.asociacedh.cz
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Návrh dezinfekčního plánu včetně alternací

www.duerrdental.cz

Oblast 
dezinfekce

Název produktu Účinné proti
koronaviru

Koncentrace Doba
působení

Poznámka

Nástroje ID 212
Extrémně šetrná k 
nástrojům, 
proti korozi, 
neleptá pryžová 
madla

✔

2% 5 minut Pro tuberkulocidní účinek 
60 minut, vhodné i pro 
ultrazvukovou čističku

ID 213 
(alternace)

✔

2% 5 minut Pro tuberkulocidní účinek 
60 minut, v ultrazvukové 
čističce 30 minut

Rotační nástroje ID 220
✔

Neředěno 1 minuta Plně virucidní

Plocha - zubní 
souprava

FD 366
sensitive top
wipes

✔

Připravený 
ubrousek

1 minuta Šetrná dezinfekce koženky, 
plastů, skla apod.
mezi pacienty.  
Zabraňuje popraskání 
koženky. Dostupné v kyblíku 
s náhradním balením  
(100 ks) nebo po 50 ks.

FD 312 wipes
✔

Připravený 
ubrousek

15 minut Plně virucidní, na závěr 
dne dezinfikuje
a umývá křeslo v jednom 
kroku

FD 360 čištění  
a impregnace 
koženky

Neředěno Jednou týdně 
pro impregnaci, při 
znečištění aplikace co  
nejdříve, pomocí 
houbičky se aplikuje  
a poté utře papírovým 
ubrouskem

Malé plochy - 
nástroje

FD 350 wipes
✔

Připravený 
ubrousek

1 minuta Ubrousky

FD 322
✔

Neředěno 1 minuta Postřik

FD 333 forte
✔

Neředěno 1 minuta Postřik, plně virucidní

Velké plochy  
a podlahy

FD 300
✔

1% 15 minut Plně virucidní, při 2%ní 
koncentraci kratší
doba působení 5 minut

Alternace: 
FD 312

✔

1% 15 minut

J S M E  S  V Á M IJ S M E  S  V Á M I
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a umývá křeslo v jednom 
kroku
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nástroje
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Připravený 
ubrousek

1 minuta Ubrousky

FD 322
✔
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FD 333 forte
✔

Neředěno 1 minuta Postřik, plně virucidní

Velké plochy  
a podlahy

FD 300
✔

1% 15 minut Plně virucidní, při 2%ní 
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doba působení 5 minut
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FD 312

✔

1% 15 minut
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Oblast 
dezinfekce

Název produktu Účinné proti
koronaviru

Koncentrace Doba
působení

Poznámka

Ruce HD 410 
dezinfekce rukou
(šetrná, zpětně 
promašťuje 
pokožku)

✔

Neředěno 15 vteřin Pro tuberkulocidní 
bakterie 30 vteřin,
pro chirurgickou 
dezinfekci 120 vteřin

HD 435 mycí 
emulze

✔

Neředěno pH blízké pokožce, 
nevysušuje

HD 440 pečující 
krém

Neředěno Během pauzy či na konci 
dne

Odsávání Orotol Plus
✔

2% Minimálně
60 minut,
ideálně 
přes noc

Aplikujte pomocí Orocup 
pro maximální
efekt

MD 555 čistič 
odsávání

 5%  30–120 
minut,
poté 
proplach

Aplikujte pomocí Orocup 
pro maximální
efekt, odstup od aplikace 
Orotolu nejméně
2,5 hodiny

MD 550 
dezinfekce
a čistič plivátka

✔

Neředěno 5 minut Efektivně odstraňuje 
detektor plaku z plivátka

Dezinfekce 
odsávácích 
hadic

FD 350 wipes
✔

Připravený 
ubrousek

1 minuta

FD 322
✔

Neředěno 1 minuta

Dezinfekce 
otisků 
a obrobků

MD 520
✔

Neředěno 5 minut Plně virucidní, 
nedeformuje otisk. 
Doporučujeme použít 
s dózou na dva otisky 
od Dürr Dental 

Čištění předmětů 
od cementu,
zubního kamene, 
oxidačních
vrstev, zbytků 
tavidla…

MD 530 Neředěno Maximálně
10 minut

Odstranění 
sádry nebo 
alginátů

MD 535 Neředěno

www.asociacedh.cz


18   Magazín Asociace dentálních hygienistek ČR / Podzim 2022 / www.asociacedh.cz

 

 

           Proč 
           lupové brýle? 
 

           Nejen dobře vidět… 

                nutí vás správné ergonomii 

           práce a držení těla… 

           ULEHČETE PÁTEŘI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S velkým potěšením jsme přijali pozvání k účasti na Podzimní konferenci ADH… 
Co by vám nemělo uniknout? Určitě jsou to unikátní lupové brýle švýcarské výroby, které  
jsou plně modulární, tedy – sestavit si je můžete dle vašich potřeb – absolutní komfort  
a bezpečí pro vaše oči je prioritou! Extrémně nízká váha (základní sestava jen 36 g!), optimální  
zvětšení 2,5x a 3,3x Achromat (= omezují odchylky, méně zkreslují obraz, zaostřeno nejen uprostřed, ale i na okrajích).  
Doplňkové rámečky pro korekční skla lze přiobjednat kdykoliv ucítíte  
jejich potřebu – a snadno je nasadíte a zase  
sundáte např. při použití kontaktních  
čoček. Lehká čelní lampa váží jen 9 g  
– provoz se síťovým adaptérem 
nebo s lehkým akumulátorem. Vše 
snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. 

Brýle zapůjčíme do ordinace 
 na 7 – 10 dní zdarma!                www.italdent.cz 

www.asociacedh.cz
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Partneři ADH ČR

Na úvod byste mohl společnost EMS představit. Co by o ní měla každá 
dentální hygienistka vědět?
Myslím, že švajčiarska spoločnosť EMS, S.A. je v oblasti dentálnej hygieny 
veľmi dobre známa a to aj vďaka tomu, že sa už od svojho vzniku sústredi-
la nie len na výrobu produktov pre dentálnu profylaxiu, ale aj na rozsiahlu 
edukáciu v tejto oblasti. Celosvetovo známe sú naše produkty s originálny-
mi technológiami AIRFLOW a PIEZON NO PAIN. Pojem AIRFLOW sa dokonca 
stal synonymom pre pieskovane, alebo airpolišing, hoci ide o registrovanú 
značku práve našej spoločnosti.

Jaká je historie firmy EMS. Jak vznikla?
Firmu založili pán Pierre Mabile a pán Bernd Bühner. Vývojár Pierre Mabile 
vyvinul a adaptoval piezokeramickú ultrazvukovú technológiu na dentálne 
aplikácie, hlavne odstránenie zubného kameňa. Takisto je vynálezcom tech-
nológie AIRFLOW. Bernd Bühner je vizionárskym, obchodným a marketin-
govým pilierom firmy a dodnes stojí na jej čele. Prvé sídlo EMS sa nachádza-
lo v údolí Vallée de Joux, ktoré je známe ako sídlo viacerých svetoznámych 
výrobcov švajčiarskych hodiniek. Dnes spoločnosť sídli v Nyone v blízkosti 
jazera Lac Léman, neďaleko Ženevy. Hoci sa EMS každým rokom rozrastá, 
ide stále o rodinnú firmu s vlastnou poctivou výrobou a vývojovými labo-
ratóriami.

Jak dlouho jste na trhu? Jaké byly největší strasti a naopak úspěchy?
Na trhu sme od roku 1981. Najväčšie strasti sú zároveň najväčšími úspechmi. 
Opakovane sa stretávame s rovnakými „prekážkami“ pri zavádzaní nových 
technológií a postupov. Pamätám si napr. že keď som pred 16 rokmi začí-
nal v EMS, tak bola nová téma subgingiválne pieskovanie a prichádzala na 
trh technológia PERIOFLOW. S nedôverou som sa stretával tak u časti od-
bornej verejnosti ako aj u konkurencie. Subgingiválne pieskovanie umož-
ňoval v  tom čase najšetrnejší profylaktický prášok na báze glycínu. A  po-
zrime sa, kde sme dnes. Subginigiválny airpolišing (pozor, nie AIRFLOW ) 
a prášok na báze glycínu má dnes v portfóliu takmer každý väčší výrobca 
pieskovačov. Po odbornej stránke, jeho šetrnosť, bezpečnost a efektivitu pri 
odstraňovaní subgingiválneho povlaku potvrdili desiatky, ak nie už stovky 
klinických štúdií. Dnes je to štandard, ktorý sa posunul opäť o niečo ďalej 
vďaka uvedeniu patentovaného prášku AIRFLOW PLUS na báze erytritolu. 
Ten je na rozdiel od glycínu nie len šetrný a efektívny subgingiválne ale pri 
kompatibilných zariadeniach aj supragingiválne. Môžete tak efektívne a še-
trne odstraňovať povlak iba jedným práškom v celej dutine ústnej. Podobnú 
situáciu ako so subgingiválnym AIRFLOW aktuálne prežívame so zavádza-
ním postupu Guided Biofilm Therapy. Ako už ale história ukázala, všetko je 
o edukácii a prirodzenom prvotnom strachu z neznámeho. Väčšina „odpor-
cov“ však patrí do skupiny, ktorá si o tomto revolučnom postupe prečítla iba 
niečo z reklám, možno niečo zachytili na sociálnych sieťach ale nečerpajú 
informácie z odbornej literatúry alebo účasťou na nejakom odbornom ško-
lení/kongrese, kde je priestor na odbornú diskusiu alebo osobný zážitok. 
Našťastie zástancov tohto protokolu je stále viac, hlavne po tom ako si niek-
to daný postup osobne vyskúša na sebe alebo u svojich pacientov.

Můžete nám o tomto protokolu říct více?
Ak by som mal odpovedať ako žiak v  škole, tak definícia Guided Biofilm 
Therapy by bola nasledovná: ide o vedecky podložený, klinický, na indiká-
cie zameraný, modulárny, preventívny a  terapeutický protokol pre všetky 
orálne aplikácie. To je ten „marketing“ a  definícia z  reklamy  Tu by som 
rád zdôraznil, že hoci dochádza u časti odbornej verejnosti k nepochope-
niu, nejde o  žiadnu komplikovanú jadrovú fyziku. Protokol nie je ani ob-
javením teplej vody. Ide len o  súhrn dlhoročných vedomostí, praktických 
skúseností a  požiadaviek odbornej verejnosti o  zavedenie štandardizova-
ného postupu, ktorý je podložený praxou, vedeckými dôkazmi a ktorý by 
do profylaktického ošetrovania zaviedol jednotný systém. Taktiež by som 
rád v tomto bode upozornil na časť definície – modulárny. Znamená to, že 
hoci ide o osem krokový protokol s jasným postupom, neznamená to, že ka-
ždý krok sa uplatňuje u každého pacienta. Je na odbornosti a skúsenostiach 
každého ošetrujúceho, aby tento štandardizovaný postup adaptoval pre 
potreby konkrétneho pacienta, podľa jeho zdravotného stavu, rizikovosti, 
štádia liečby a pod.

I v tomto čísle navazujeme na náš seriál rozhovorů s partnery/sponzory ADH ČR, bez kterých by činnost 
naší organizace nebyla dost dobře možná. Tentokrát nám rozhovor poskytl RNDr. Radovan Karkus, 

Head of Sales and Marketing CZ/SK, ze společnosti EMS, S.A.

Okrem zavedenia štandardizovaného postupu bol protokol Guided Biofilm 
Therapy zavedený aj s cieľom zaručenia čo najvyššej efektivity ošetrenia (aj 
vďaka dôrazu na detekciu povlaku, ktorá navyše edukuje a motivuje paci-
enta) a šetrnosti (najprv odstránim najšetrnejším spôsobom povlak pomo-
cou technológie AIRFLOW a technológie určené na odstránenie zubného 
kameňa použijem len tam kde sú naozaj nevyhnutné). Takéto ošetrenie 
je potom pre pacienta bezpečné, komfortné a  motivačné. Zlepšuje jeho 
spoluprácu a ochotu chodiť na recallové ošetrenia. A to je predsa cieľom 
dentálnej hygieny.

Kdy nejčastěji GBT protokol indikovat, u kterých pacientů?
Vo všeobecnosti u každého kde je to len možné, ako som už uviedol podľa 
uváženia a  prispôsobenia ošetrujúceho. Prečo nepoužiť postup, ktorý je 
preukázateľne efektívny, šetrný, bezpečný a v neposladnom rade komfortný 
u každého? Tu sa tiež ešte občas stretávame s nepochopením, informáciou 
z reklamy. Aplikácia u každého typu pacienta znamená, že ho môžete apli-
kovať tak u pacienta bez parodontálnych ochorení ako aj s nimi, u detského 
pacienta ako aj u staršieho pacienta, u pacienta so zubnými náhradami, or-
todontickými aparátmi a pod.

Máte již nějakou zpětnou vazbu od dentálních hygienistek a stomato-
logů?
Guided Biofilm Therapy sme prostredníctvom nášho edukačného progra-
mu Swiss Dental Academy začali vysvetľovať od roku 2016. Takže samozrej-
me máme veľa spätnej väzby, ako som už spomenul aj vyššie. Pozitívnych 
pribúda, čo je jasne viditeľné aj na pribúdajúcich tzv. GBT certifikovaných 
ordináciách. Ide o program, ktorý sme spustili minulý rok a slúži na vytvo-
renie siete ordinácií, kde bude mať pacient záruku toho, že bude môcť byť 
týmto postupom ošetrený. Tu je potrebné jasne rozlišovať, že Guided Bio-
film Therapy je možné vykonávať len po adekvátnom vyškolení personálu 
a pri ošetrovaní technológiami a materiálmi, u ktorých je vedecky podlože-
ná efektivita, šetrnosť, bezpečnost a komfort. Len tak môžu byť v súlade so 
základnou definíciou protokolu. Navyše máme už aj rozsiahlu spätnú väzbu 
od pacientov, kde sa v nedávno publikovanom prieskume vyjadrilo viac ako 
76 000 pacientov a 92% z nich uprednostňuje ošetrenie podľa GBT pred tra-
dičnými spôsobmi ošetrenia a GBT by odporučilo svojej rodine a priateľom.

Je možné si Váš nový přístroj vyzkoušet?
Skôr ako prístroj samotný odporúčam si vyskúšať postup Guided Biofilm 
Therapy na vlastnej koži. Samozrejme je to možné kontaktovaním našich 
GBT expertov alebo školiteľov Swiss Dental Academy, ktorí ochotne prídu 
priamo do ordinácie aj v prípade, že ordinácia ešte nie je vybavená potreb-
nými technológiami.

Jak se s vašimi reprezentanty mohou DH spojit a pozvat je do své or-
dinace?
Rôznymi spôsobmi. Môžu nám napísať e-mail na info.czsk@ems-ch.com, 
alebo vyplnením kontaktného formulára na www.ems-dental.com/cs/gbt-
-demo, alebo nám môžu napísať na našom instagramovom účte @ems_cz_sk

Na trhu je již mnoho výrobců „obdobných“ prostředků – čím se odlišu-
jete, proč by si měl klient koupit právě váš produkt?
Som rád, že ste použili výraz ´´obdobných´´. Originál je iba jeden. Bez ori-
ginálu jednoducho nebudú ani kópie. Dôvody sú jasné: to čo vyrábame aj 
vyvíjame, sme vždy minimálne o krok vpred. To čo vyrábame, je aj klinicky 
podložené a tak máte pri správnom používaní zaručenú bezpečnosť, efek-
tivitu, šetrnosť, komfort ako aj reprodukovateľnosť ošetrenia. To znamená, 
že vždy viete ako sa dané zariadenie s vyladenou technológiou bude v ka-
ždej situácii a pri každom ošetrení správať. Navyše máte k dispozícii či už 
pred alebo po kúpe kvalifikovaný personál. Väčšina našich zamestnancov sú 
vyštudované dentálne hygieničky s praxou. Jednoducho nepredávame iba 
krabice ale poskytujeme aj všetko potrebné a s tým súvisiace.

Jakou připravujete novinku pro tento rok?
Nepoviem 

www.asociacedh.cz
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Kalkulace a inflace

Doba vysoké inflace, netradiční možnost jak získat dodatečné 
příjmy a rizika kolem (pod)pojištění

V dnešním ekonomickém článku se budeme věnovat aktuálnímu 
tématu vysoké inflace. Stát schválil plošné přidání státním 
zaměstnancům, v  médiích se začaly objevovat zprávy ohledně 
kompletního embarga na komodity z  vybraných destinací, a  to 
jsou novinky, které inflační spirálu nezpomalí. Je potřeba počítat 
s tím, že vysoká inflace zde s námi bude ještě nemalý čas, a tedy 
jaký je správný postup v těchto časech.

Správným postupem v  době vysoké inflace je zjistit o  kolik se 
zvýší vaše náklady. Toto navýšení nebude stejně vysoké, jako míra 
inflace vyhlašovaná ze strany ČSÚ, který reportuje zvýšení cen 
u velmi základního košíku komodit odpovídající spíše potřebám 
důchodce, nikoliv moderní ordinace. U ordinací lze očekávat vyšší 
meziroční nárůst nákladů na provoz, materiály a investice. Je nutné 
počítat s tím, že náklady vaší ordinace mohou meziročně vzrůst 
až o cca 15-40%, v závislosti na používání energií (a předchozích 
kontraktech), nutnost zvedat mzdy zaměstnancům, změny ceníků 
vašich dodavatelů, inflačních doložek na nájemních smlouvách 
apod. U  každé ordinace bude pohyb nákladů trochu jiný, nelze 
plošně říci jedno univerzální číslo platné pro každou ordinaci.

Každá ordinace by si tedy měla zjistit meziroční posun nákladů, 
na základě toho provést nové kalkulace, které řeknou, o kolik je 
třeba zdražit, a hlavně to i obhájí před rizikem cenové kontroly.

I  za předpokladu, že budeme mít kvalitní finanční plán 
a  perfektní kalkulace, které nám dovolí meziroční zdražení 
o  35%, však nemáme jistotu, že pacienti nám tyto nové ceny 
akceptují a  opravdu budou ochotni je platit. Do cenotvorby 
dále totiž vstoupí další faktor - koupěschopnost poptávky a ceny 
konkurence, a  navíc i  změny příspěvků na dentální hygienu ze 
strany zdravotních pojišťoven.

Ordinace, tak jako celá řada dalších podnikatelů a  obyvatel, by 
měly být připravené na to, že si lidově řečeno - na nějakou dobu 
- finančně pohorší a  pacienti jim nebudou schopni v  plné míře 
pokrýt míru inflace a zdražování.

Z  tohoto důvodu náš Institut přemýšlí, jak nahradit 
výpadky příjmů ordinací, a  jedna z  variant přilepšení může 
být umístění výnosové reklamy do ordinace (čekárny), ve 
formě letáků nebo TV obrazovky. Jsme nyní v  jednání s  větším 

subjektem ze sektoru farmacie, který by měl zájem umísťovat 
reklamy na své lékárenské produkty (např. krémy, vitamíny, bio 
produkty a  potravinové doplňky) do ordinací. V  případě že by 
vaše ordinace měla zájem vyzískat nezávaznou nabídku, prosím, 
kontaktujte nás na info@imek.cz . 

Závěrem článku bych ještě rád zmínil jeden rizikový faktor spojený 
s vysokou inflací, a to je podpojištění, neboli jinak řečeno chybně 
nastavené parametry vašich pojistných smluv, které vaši ordinaci 
pak plně nechrání před riziky, kvůli kterým jste je uzavřeli.

Podpojištění znamená situaci, kdy je pojistná hodnota (a  limit 
pojistného plnění) nižší, než-li hodnota pojištěného rizika daného 
předmětu pojištění. Pokud tedy např. máte tyto limity sjednány 
z doby před cca 3-7ti lety na nemovitosti, pojištění odpovědnosti, 
přístrojů a elektroniky, pak hrozí vysoké riziko podpojištění a vaše 
pojistné smlouvy a  parametry by měly projít revizí s  ohledem 
na aktuální inflaci a  cenovou hladinu. Nás Institut tyto revize 
dělá zdarma a  můžeme dát vyjádření na aktuální výši 
vhodných pojistných limitů tak, aby spolehlivě kryli vámi 
definovaná rizika a důvody pojištění. Mimo limitů samotných 
jsou pak vhodné k přezkumu i další parametry smluv, např. krytí 
retroaktivity (škody způsobené před dobou uzavření smlouvy) 
nebo pojištění elektroniky a přístrojů v tzv. nových cenách (tedy 
pokud se mi rozbije přístroj, pojišťovna uhradí plnou cenu zcela 
nového přístroje, nikoliv cenu 5 let starého přístroje těsně před 
rozbitím). Pojištění se nyní bude plošně zdražovat s inflací, je tedy 
více důvodů, proč mu nyní věnovat trochu péče - stačí pár minut 
telefonicky nebo emailem a máte jistotu, že vykryjete zbytečná 
rizika. 

Děkuji za pozornost případě potřeby se na nás neváhejte obrátit 
na emailu info@imek.cz. 

Úspěšně podnikání přeje,

Ing. Adam Slabý
Zakladatel
Institut medicínské ekonomiky, s.r.o.
www.imek.cz 

Institut medicínské ekonomiky (IMEK) navázal spolupráci s ADH ČR a v rámci této spolupráce 
bude jejím členkám pravidelně pomáhat v oblasti ekonomiky, a to hned dvěma způsoby. 
Můžete se těšit jak na pravidelné články v tomto médiu, tak i na odpovědi na Vaše dotazy 

v rámci ekonomické webové poradny na stránkách www.asociacedh.cz/poradna nebo 
na www.imek.cz/ADH. Tyto dotazy budou zpracovávány v předem domluvené kapacitě.

Ing. Adam Slabý

Ekonomická poradna

www.asociacedh.cz
mailto:info@imek.cz
http://www.imek.cz 
www.asociacedh.cz/poradna


Magazín Asociace dentálních hygienistek ČR / Podzim 2022  / www.asociacedh.cz   21

Na základě Vašich podnětů  
Vám přinášíme odpovědi  

JUDr. Roberta Falbra do právní 
poradny ADH ČR.

•  Každý záznam do zdravotnické dokumentace vedené v elektro-
nické podobě musí být opatřen identifikátorem záznamu, který 
je vždy unikátní. Bude tedy potřeba (např. ve spolupráci s doda-
vateli služeb IT) dbát toho, aby poskytovatel zdravotních služeb 
disponoval potřebným vybavením.

•  Záznam do zdravotnické dokumentace musí být proveden bez-
odkladně. Autorizace záznamu do konce pracovní směny.

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci prochází v součas-
nosti připomínkovým řízením. Její účinnost lze pravděpodobně 
očekávat na počátek roku 2023, ale datum není jisté. Společně 
s  prezidiem Asociace dentálních hygienistek monitorujeme prů-
běh přijímání novely vyhlášky, abyste mohli být informováni.

Další připravovanou změnou, která by se v budoucnosti mohla tý-
kat i činnosti dentálních hygienistek, je novela zákona č. 372/2011 
Sb. , o zdravotních službách. Novela přináší související změny ve 
vedení zdravotnické dokumentace, které jsou pak detailněji upra-
veny ve vyhlášce (viz výše). Zajímavostí je, že zákon zavádí definici 
telemedicínských zdravotních služeb. Je jimi využívání telekomu-
nikačních a  informačních technologií k  poskytování zdravotních 
služeb na dálku. Novela zákona zavádí požadavky na bezpečnost 
poskytování těchto služeb (včetně kybernetické bezpečnosti). De-
taily by v budoucnu měla řešit prováděcí vyhláška. Zřejmě by bylo 
možné si využití této „novinky“ představit tehdy, pokud například 
dentální hygienistka dálkově konzultuje se zubním lékařem pro-
vádějící oborný dohled určitý zákrok. Taková dálková konzultace 
je nicméně povolena i v současné době.

Konečně, dnem 1. 7. 2022 nabyla účinnosti novela vyhlášky  
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, která za-
vedla další kompetenci dentálních hygienistek. Je jí možnost pod 
odborným dohledem a na základě indikace zubního lékaře pro-
vádět praktickou část lékařského ozáření zubním rentgenovým 
zařízením o nelékařských zdravotnických pracovnících. O získání 
této nové kompetence jsem informoval v  prvním letošním DH 
Spectrum (1/4 jaro 2022).

Právní poradna

Dobrý den,
v aktuálním vydání magazínu DH Spectrum bych Vás rád infor-
moval o nově přijímané legislativě, která velmi pravděpodobně 
nabyde účinnosti v blízké době a která se přímo týká činnosti 
dentálních hygienistek.

Ministerstvo zdravotnictví přichystalo rozsáhlý návrh novely vy-
hlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Protože den-
tální hygienistka je povinna vést zdravotnickou dokumentaci 
pacientů na denní bázi, bude myslím znalost plánovaných změn 
velmi žádoucí. Co tedy novela vyhlášky o zdravotnické dokumen-
taci přihlášky přinese nového?

•  Do výčtu součástí zdravotnické dokumentace je nově vložen zá-
znam o předání zdravotnické dokumentace nebo její části, popří-
padě její kopie, výpisu nebo informace z ní.

•  Vyjasňují a upřesňují se možnosti vedení zdravotnické dokumen-
tace v digitální podobě. Možnost vedení zdravotnické dokumen-
tace v analogové (listinné podobě) zůstává zachována.

•  Jsou zde uváděna opatření zajišťující průkaznost vedení zdravot-
nické dokumentace a chronologickou posloupnost prováděných 
zápisů a jejich nezměnitelnost.

•  Z důvodu bezpečnosti zdravotnické dokumentace v elektronické 
podobě je uvedena povinnost vytvořit bezpečnostní kopii dato-
vých souborů, které musí být prováděny nejméně jednou za pra-
covní den a povinnost přenosu na jiný technický nosič dat před 
uplynutím doby životnosti zápisu na tomto technickém nosiči.

•  Z důvodu průkaznosti vedení zdravotnické dokumentace v elek-
tronické podobě je povinnost uložení kopií pro dlouhodobé 
uchování provedené způsobem znemožňujícím provádět do 
těchto kopií dodatečné zásahy. 

•  Je stanoven požadavek na čitelnost při uchovávání kopií pro 
dlouhodobé uchování na technickém nosiči dat a zároveň v zá-
jmu ochrany osobních údajů, resp. zvláštní kategorie osobních 
údajů (údaje o zdravotním stavu) a je stanovena povinnost zajis-
tit přístup k těmto údajům pouze oprávněným osobám.

•  Stanoví se specifická pravidla pro převod dokumentů v  listinné 
podobě do podoby elektronické.

•  Výstupy ze zdravotnické dokumentace v elektronické podobě lze 
převést do listinné podoby a povinně je opatřit uvedením data 
převedení, podpisem zdravotnického pracovníka nebo jiného 
odborného pracovníka, který převedení provedl, a  uvedením 
jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení. Výstupy může převést 
pouze zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník. 

www.asociacedh.cz
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When performed regularly and correctly, oral hygiene helps 
prevent diseases of the teeth and oral cavity. It’ important to 
brush your teeth at least twice day. You need the right toothbrush, 
toothpaste and brushing technique. Don’t forget about other 
dental hygiene tools like floss, an interdental brush and single 
tufted brush.

Correct brushing technique helps remove bits of food and plaque 
from your teeth, while incorrect technique can actually damage 
your teeth and gums. Brush your teeth at least twice day, after 
eating breakfast in the morning and before bed at night. Brush 
until your teeth are smooth like mirror. Run your tongue over your 
teeth to check if they are smooth enough.

Toothbrush
You should change toothbrushes every three months at least. 
toothbrush is less effective once the bristles (or fibers) have 
become worn out or frayed. good toothbrush has small head 
with lot of bristles and compact handle. The bristles should be cut 
evenly.

TOI method for children
The TOI method is great for young children, as it is easy to learn 
and does not require any particular motor skills. Most children can 
learn this method at about 3 years old. Dentists still recommend 
that parents brush their children’ teeth for them at least once day, 
or even twice day until the children reach school age.

The letters T, and indicate the order. T refers to the top of the teeth, 
to the outside and to the inside.

T = top of the teeth
First brush the tops of the teeth with short back-and-forth 
movements. Move up and down going from right to left.

O = outside
Put your teeth together and brush with small circular motions. 
Back and forth, first to the right and then to the left, about five 
circles per tooth.

I = inside
Lastly, brush the insides of the teeth on the top and bottom, 
holding the brush from the gums to the teeth (from red to white).

The Bass technique
Named after Dr. Charles Bass, this technique is recommended for 
teens and adults. This method removes bits of food and plaque 
using small vibratory motions and is suitable for people with 
healthy gums or periodontitis. People with receding gums should 
not use this brushing method.

Pravidelná a  správná ústní hygiena předchází onemocněním 
zubů a  dutiny ústní. Zuby by se měly čistit alespoň dvakrát 
denně. Potřebujete správný zubní kartáček, zubní pastu a vhodně 
zvolenou techniku čištění zubů. Nezapomeňte na další pomůcky, 
jako jsou dentální nit, mezizubní kartáček a jednosvazkový zubní 
kartáček.

Správná technika čištění zubů slouží k mechanickému odstranění 
zbytků jídla a  plaku z  vašich zubů, zatímco nesprávná technika 
může skutečně poškodit vaše zuby a dásně. Čistěte si zuby dvakrát 
denně, každé ráno po snídani a každý večer před spaním. Čistěte 
si zuby, dokud nebudou úplně hladké jako zrcadlo. Chcete-li 
zkontrolovat, zda jsou vaše zuby hladké, použijte jazyk. 

Zubní kartáček 
Zubní kartáček byste měli měnit minimálně každé 3 měsíce. Když 
jsou štětiny opotřebované, nebo roztřepené, zubní kartáček 
je méně účinným. Správný zubní kartáček má malou hlavu 
se spoustou štětin a  kompaktní rukojeť. Štětiny by měly být 
zastřiženy rovně.

Metoda TOI pro děti
TOI metoda je ideální pro malé děti, protože se snadno učí 
a  nevyžaduje složité motorické dovednosti. Většina dětí se tuto 
metodu může naučit ve věku 3 let. Přesto zubaři doporučují 
rodičům, aby dětem zuby dočišťovali nebo sami čistili jednou 
denně, až do doby nástupu dětí do školy. Písmena T, O a I označují 
pořadí. 

T znamená okluzní plošky. O vnějšek, a I vnitřek zubů.

T = okluzní plošky
Nejprve čistíme okluzní plochu zubů krátkými pohyby tam a zpět. 
Pohybujte se nahoru a dolů zprava doleva. 

O = vnějšek
Dejte zuby k  sobě a  čistěte malými krouživými pohyby. Tam 
a zpět, nejdřív doprava a pak doleva, asi pět kroužků na každém 
zubu. 

I=vnitřek
Nakonec vyčistěte vnitřek zubů nahoře a  dole, směřujte vlákna 
kartáčku od dásní k zubu (od červeného k bílému).

Bassova technika
Tato technika, pojmenovaná po Dr. Charlesi Bassovi, se doporučuje 
pro dospívající a  dospělé. Tato metoda odstraňuje zbytky jídla 
a plak pomocí malých vibračních pohybů a je vhodná pro osoby se 
zdravými dásněmi, ale i parodontitis. Lidé s ustupujícími dásněmi 
by neměli používat tuto metodu. 

Nebojme se mluvit anglicky

Proper toothbrushing 
technique and toothbrush 

Techniky čištění zubů  
a zubní kartáček
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Vocabulary

Learn, practice naučit se, vyučit se Vibratory třepající, vibrační

Ability schopnost Recession ústup, pokles

Require požadovat, vyžadovat Angle úhel

Help clean dočistit Relax uvolnit se

Point out, show poukázat, upozornit Wipe, clean setřít, utřít

Circular krouživý Rotate otočit, otáčet

To brush using the Bass method, hold the toothbrush to the 
gums and teeth at 45° angle. Press the bristles to the teeth lightly 
and make small vibratory movements back and forth about half 
tooth at time. Each section of tooth needs at least 10 strokes. This 
method releases plaque from on and between the teeth.

Other toothbrushing techniques

The Stillman technique
This technique is recommended for people with receding gums 
and after an operation on the gums. Hold the toothbrush to the 
gums and teeth at 45° angle and make sweeping motion towards 
the edge of the teeth (from red to white).

The Fones technique
Also known as the circular method, this technique is very easy to 
learn. Simply move the brush back and forth over the gums and 
teeth in large circular motions, keeping the teeth together.

The scrubbing technique
This is, unfortunately, the most common technique people use. 
Simple back-and-forth strokes barely touch the spaces between 
the teeth, and if the bristles are too hard and the pressure is too 
high, it can often cause damage. This is not recommended as 
suitable technique.

Nebojme se mluvit anglicky

Chcete-li čistit pomocí Bassovi metody, přidržte kartáček pod 
úhlem 45°na rozhraní dáseň zub. Lehce přitiskněte štětiny na 
zuby a dělejte malé vibrační pohyby tam a zpět. Každá část zubu 
potřebuje alespoň 10 tahů. Tento metoda uvolňuje plak ze zubů 
a mezi zuby.

Další techniky čištění zubů

Stillmanova technika
Tato technika se doporučuje lidem s  ustupujícími dásněmi a  po 
operaci dásní. Držte kartáček pod úhlem 45°na rozhraní dáseň zub 
a  provádějte stíravé pohyby směrem k  hornímu okraji zubů (od 
červeného k bílému). 

Fonesova technika
Tato technika, známá také jako kruhová metoda, je pro naučení 
velmi snadná. Stačí skousnout zuby k sobě a kartáčkem pohybovat 
velkými krouživými pohyby tam a zpět po dásních a zubech. 

Technika „drhnutí“
Toto je bohužel nejběžnější technika. Zuby se čistí jednoduchými 
pohyby tam a zpět. Prostory mezi zuby se téměř nečistí a pokud je 
kartáček příliš tvrdý a tlak je příliš vysoký, často dochází k defektům 
čištění. Tato technika se nedoporučuje jako vhodná.
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Regelmäßige und richtige Zahn- und Mundhygiene beugt Zahn- 
und Mundkrankheiten vor. Die Zähne sollten mindestens zweimal 
täglich. Man braucht dazu richtige Zahnbürste, Zahnpasta und 
Putztechnik. Man darf auch nicht weitere Hilfsmittel vergessen, 
wie Zahnseide, Interdentalbürsten und Einbüschelzahnbürsten. 

Die richtige Zahnputztechnik dient zur mechanischen Entfernung 
von Speiseresten und Plaque. Durch falsches Putzen können 
Zähne und Zahnfleisch geschädigt werden. Putzen Sie Ihre Zähne 
zweimal täglich. Jeden Morgen nach dem Frühstück und jede 
Nacht vor dem Schlafen. Putzen Sie Ihre Zähne, bis sie vollständig 
glatt sind wie ein Spiegel. Um zu überprüfen, ob Ihre Zähne glatt 
sind, verwenden Sie Ihre Zunge.

Zahnbürste
Sie sollten Ihre Zahnbürste mindestens alle 3 Monate wechseln. 
Wenn die Borsten, abgenutzt oder ausgefranst sind, wird eine 
Zahnbürste weniger wirksam. Eine gute Zahnbürste hat einen 
kleinen Kopf mit vielen Borsten und einen kompakten Griff. Die 
Borsten sollten gerade abgeschnitten sein. 

KAI-Methode für Kinder
Die KAI-Methode ist ideal für kleine Kinder, weil sie leicht zu 
erlernen ist und keine komplizierte motorische Fähigkeit verlangt. 
Diese Methode kann das Kind schon mit 3 Jahren erlernen. 
Trotzdem empfehlen Zahnärzte, dass die Eltern den Kindern 1x 
täglich die Zähne putzen bzw. nachreinigen. Bis zum Schuleintritt 
sollten die Eltern 2x täglich nachreinigen.

Die Buchstaben K, A und I weisen auf die Reihenfolge hin. K steht 
für Kauflächen, A für Außenseiten und I für Innenseiten der Zähne.

K = Kauflächen
Zuerst putzen wir die Kauflächen mit kurzen Hin- und 
Herbewegungen. Wir beginnen auf der rechten Seite, erst unten, 
dann oben und dann genauso auf der linken Seite.

A = Außenflächen
Zuerst beißen wir die Kauflächen aufeinander. Es werden mit 
der Zahnbürste Kreise oder Bälle gemalt. Wieder von hinten 
nach vorn, erst rechts, dann links. Pro Zahn machen wir etwa 5 
kreisende Bewegungen. 

I = Innenseiten
Zuletzt kommen alle Innenflächen unten und oben dran. Die 
Zahnbürste wird vom Zahnfleisch in Richtung zum Zahn (von Rot 
nach Weiß) geführt. 

Bass-Technik
Die Bass-Technik (nach dem Zahnarzt Bass benannt) ist eine 
Vibrationstechnik. Sie wird für Jugendliche und Erwachsene 
empfohlen. Bei dieser Methode sind die Speisereste und 
Beläge mit kleinen, rüttelnden Bewegungen entfernt werden. 
Diese Methode kann sowohl bei gesundem Zahnfleisch, als 
auch bei Entzündungen des Zahnhalteapparates angewendet 

Pravidelná a  správná ústní hygiena předchází onemocněním 
zubů a dutiny ústní. Zuby by se měly čistit alespoň dvakrát den-
ně. Potřebujete správný zubní kartáček, zubní pastu a  vhodně 
zvolenou techniku čištění zubů. Nezapomeňte na další pomůc-
ky, jako jsou dentální nitě, mezizubní kartáčky a jednosvazkové 
zubní kartáčky.

Správná technika čištění zubů slouží k mechanickému odstraně-
ní zbytků jídla a plaku z vašich zubů, zatímco nesprávná technika 
může skutečně poškodit vaše zuby a dásně. Čistěte si zuby dva-
krát denně, každé ráno po snídani a  každý večer před spaním. 
Čistěte si zuby, dokud nebudou úplně hladké jako zrcadlo. Chce-
te-li zkontrolovat, zda jsou vaše zuby hladké, použijte jazyk.

Kartáček na zuby
Zubní kartáček byste měli měnit minimálně každé 3 měsíce. 
Když jsou štětiny opotřebované, nebo roztřepené, zubní kartá-
ček je méně účinným. Správný zubní kartáček má malou hlavu 
se spoustou štětin a kompaktní rukojeť. Štětiny by měly být za-
střiženy rovně.

KAI metoda pro děti
Metoda KAI je ideální pro malé děti, protože se snadno učí a ne-
vyžaduje složité motorické dovednosti. Většina dětí se tuto me-
todu může naučit ve věku 3 let. Přesto zubaři doporučují rodi-
čům, aby dětem zuby dočišťovali nebo sami čistili jednou denně, 
až do doby nástupu dětí do školy.

Písmena K, A  a  I  označují pořadí. K  znamená okluzní plošky, 
A vnějšek, a I vnitřek zubů.

K = okluzní plochy
Nejprve krátkými pohyby tam a  zpět vyčistíme žvýkací plochy. 
Začínáme na pravé straně, nejprve dole, pak nahoře a  pak to 
samé na levé straně.

A = vnější povrchy
Dejte zuby k  sobě a  čistěte malými krouživými pohyby. Tam 
a zpět, nejdřív doprava a pak doleva, asi pět kroužků na každém 
zubu. 

I = vnitřní plochy
Nakonec všechny vnitřní povrchy nahoře a dole. Kartáček je ve-
den od dásně směrem k zubu (od červené k bílé).

Basovou techniku
Bassova technika (pojmenovaná po zubaři Bassovi) je to vibrační 
technika. Doporučuje se pro teenagery a dospělé. Tato metoda 
odstraňuje zbytky jídla a plak pomocí malých vibračních pohybů.
Tuto metodu lze použít u zdravých dásní i při zánětu parodontu. 
Lidé s odhalenými zubními krčky nebo ustupujícími dásněmi by 
tuto metodu neměli používat.

Chcete-li čistit pomocí Bassovi metody, přidržte kartáček pod 
úhlem 45°na rozhraní dáseň zub. Lehce přitiskněte štětiny na 

Putztechnik  
und Zahnbürste

Techniky čištění zubů  
a zubní kartáček

Nebojme se mluvit německy
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werden. Die Personen mit freiliegenden Zahnhälsen oder einem 
Zahnfleischrückgang sollten diese Methode nicht anwenden.

Bei der Bass-Technik setzt man die Zahnbürste im 45° Winkel an 
das Zahnfleisch und die Zähne an. Die Borsten drückt man leicht 
gegen Zähne und Zahnfleisch und führt kleine, rüttelnde Hin- und 
Herbewegungen von einer halben Zahnbreite. Pro Zahnabschnitt 
muss man mindestens 10 Rüttelbewegungen durchführen. 
Durch diese Methode löst sich der Belag von den Zähnen und 
Zahnzwischenräumen.

Andere Putztechniken
Stillmanntechnik 
(auch Auswischtechnik oder Rot-Weiß-Technik genannt)
Diese Technik wird bei Menschen mit Zahnfleischrückgang 
empfohlen. Auch nach Zahnfleischoperationen wird diese 
Technik angewendet. Die Zahnbürste wird im 45° Winkel auf das 
Zahnfleisch angesetzt. Nun wird mit einer Drehbewegung in 
Richtung Zahnspitze (von Rot nach Weiß) gewischt.

Fones-Technik
Diese Technik ist auch unter dem Namen Rotationstechnik 
bekannt. Sie ist sehr leicht zu erlernen. Die Zahnbürste wird in 
großen Kreisbewegungen über das Zahnfleisch und die Zähne 
geführt. Die Zahnreihen bleiben dabei geschlossen.

Schrubbtechnik
Diese Technik ist leider die häufig angewandte Technik. Hier 
werden die Zähne durch einfache Hin- und Herbewegungen 
geputzt. Die Zahnzwischenräume werden kaum gereinigt und bei 
zu harter Bürste und starkem Druck kommt es oft zu Putzdefekten. 
Diese Technik ist nicht zu empfehlen.
 

Nebojme se mluvit německy

zuby a dělejte malé vibrační pohyby tam a zpět. Každá část zubu 
potřebuje alespoň 10 tahů. Tento metoda uvolňuje plak ze zubů 
a mezi zuby.

Další techniky čištění
Stillmannova technika
Tato technika se doporučuje lidem s ustupujícími dásněmi a po 
operaci dásní. Držte kartáček pod úhlem 45°na rozhraní dáseň 
zub a provádějte stíravé pohyby směrem k hornímu okraji zubů 
(od červeného k bílému). 

Technika fones
Tato technika, známá také jako kruhová metoda, je pro naučení 
velmi snadná. Stačí skousnout zuby k sobě a kartáčkem pohybo-
vat velkými krouživými pohyby tam a zpět po dásních a zubech. 

Technika „drhnutí“
Toto je bohužel nejběžnější technika. Zuby se čistí jednoduchý-
mi pohyby tam a zpět. Prostory mezi zuby se téměř nečistí a po-
kud je kartáček příliš tvrdý a tlak je příliš vysoký, často dochází 
k defektům čištění. Tato technika se nedoporučuje jako vhodná.

Vokabeln

erlernen (h.) naučit se, vyučit se rüttelnd třepající, vibrační

e Fähigkeit, -, -en schopnost r Rückgang, -(e)s, -ä-e ústup, pokles

verlangen (h.) požadovat, vyžadovat r Winkel, -s, - úhel

nachreinigen (h.) dočistit sich lösen (h.) uvolnit se

hinweisen (ie, h. ie.) poukázat, upozornit wischen setřít, utřít

kreisend krouživý drehen otočit, otáčet
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Do čekárny

Péče o první zoubky

Mléčný (dočasný) chrup se začíná vyvíjet už v prenatálním období 
– v 6. až 10. týdnu. Se 4.–6. měsícem embryonálního vývoje dě-
ťátka bývá spojována mineralizace chrupu. Mléčný chrup tvoří 20 
mléčných zubů (8 řezáků, 4 špičáky a 8 stoliček). Do konce prvního 
roku mají děti obvykle prořezaných 8 zubů, do konce druhého 16 
a ve věku 2,5 roku by měly mít „venku“ všech dvacet zubů. Před 
prořezáním prvních zoubků  se z  děťátka stane malý křikloun, 
který nechce spát a  je celý mrzutý. Objevit se může i  zvýšená 
teplota, zvracení nebo průjem. Dítku můžete ulevit pomocí kou-
sátek, která mohou být naplněna chladivým gelem. Kousáním se 
masírují a  zároveň prokrvují dásně, což usnadňuje prořezávání 
zoubků. Pro okamžitou úlevu od bolesti namažte dásně speciál-
ním gelem z  lékárny. Jako první můžete očekávat dolní řezáky, 
které se obvykle prořezávají mezi 6. a 8. měsícem. Každé dítě je ale 
originál, takže na první zoubek můžete čekat i déle. 

Jakmile se miminku vyklube první zoubek, je správný čas 
jej začít čistit.  Nejprve je dobré si vybrat správný kartáček, 
často doporučovaný  silikonový prsťáček či otření zoubků 
gázou nebo plenou je opravdu nedostatečné.  Zvolte jemný 
dětský kartáček, který má hustě osazená měkká vlákna s rovným 
zástřihem. Výborným pomocníkem pro čištění malinkých zoubků 
se může stát solo (jednosvazkový/single) kartáček.

Mezi šestým měsícem a  prvním rokem vezměte dítě na prv-
ní návštěvu k zubnímu lékaři. Nejdříve kontroly probíhají spíše 
formou hry a seznamováním se s prostředím. S dítětem bychom 
měli doma formou hry nacvičit otevírání a zavírání úst jako u lé-
kaře. Vysvětlete dítěti, že lékař prohlíží pusu zevnitř a  že přitom 
používá malé zrcátko. Zahrajte si doma na zubního lékaře a dívejte 
se svému dítěti do pusy. Vezměte své dítě s sebou na návštěvu ke 
svému zubnímu lékaři, až půjdete na preventivní prohlídku. Po-
moci mohou i dětské knihy, které popisují prostředí zubní ordina-
ce a prohlídku zubů. Při zavádění rituálu čištění zoubků využijeme 
instinktivní snahu dětí si v tomto období dávat do pusy vše v do-
sahu a nabídneme kartáček, formou nápodoby a hry se s ním dítě 
nenásilně seznámí.

Nebojte se si do dětské pusinky sáhnout (všimněte si na přilože-
ných fotografiích), předpokladem jsou samozřejmě čisté ruce, ale 
odtažením rtů a přidržením bradičky na zoubky lépe uvidíte a sou-
časně si jemně fixujete čelist a hlavičku a zabráníte případnému 
poranění, pokud se dítě nenadále pohne, a to že tohle malá bato-
lata ovládají bravurně.

Důležitá je poloha dítěte, maličké děti přirozeně u čištění leží na 
zádech, u nejmenších dětí můžete využít přebalovací pult, nebo 

čistit zoubky na posteli, na sedačce, na zemi.....kdekoliv, kde máte 
dost prostoru, bezpečné místo a  dobře uvidíte.  Pokud doma 
máte lampu „čelovku“, neváhejte ji použít, s přímým osvětle-
ním zubů na čištění uvidíte mnohem lépe. 

Zubní pasta je nositelem aktivních látek, které využíváme na 
posílení a  ochranu skloviny zubů, ale pro samotné čištění je na 
začátku důležitější zvládnutá pečlivá technika a  správně vybra-
ný kartáček. Dle nových odborných doporučení se zařazuje dět-
ská zubní pasta již od prvního mléčného zoubku, a to s obsahem 
fluoridů 1000 ppm. Takto malým dětem, do dvou let věku, se na 
kartáček nanáší tenká vrstva zubní pasty, která odpovídá velikosti 
zrnka rýže neboli tzv. umazat štětiny. V tomto věkovém období si 
dítě ještě neumí vypláchnout ústa a vyplivnout zbytek zubní pas-
ty a  téměř veškerou zubní pastu aplikovanou na zubní kartáček 
spolkne. Nadměrný příjem fluoridů by mohl způsobit skvrny na 
stálých zubech (zubní fluorózu), které se již v tomto období vyvíjejí 
v dásni. Od 2 do 6 let může dítě použít množství dětské zubní pas-
ty o velikosti hrášku (dávkuje rodič). Od šestého roku věku dítěte 
se již počítá s použitím zubní pasty, která obsahuje plnou dávku 
fluoridů 1450 ppm (tedy jako pro dospělé).

Snažte se o co nejjednodušší a dlouhodobě nejudržitelnější ces-
tu, chceme čištění zubů spíše usnadnit a zefektivnit. Takže poctivé 
čištění kartáčkem a ideálně i solo (jednosvazkovým/single) kartáč-

Aneta Stryjová, DiS., Marta Matušková, DiS., MBA, Vendula Jaklová, DiS.

www.asociacedh.cz


Magazín Asociace dentálních hygienistek ČR / Podzim 2022  / www.asociacedh.cz   27

Do čekárny

kem v bezpečné poloze pod kontrolou zraku, jednoduše, kvalitně.  
Pokud dítě dospěje do fáze, kdy chce opakovat vše co vidí u rodi-
čů, můžete mu pak dát do ruky „vlastní“ kartáček a nechat jej učit 
nápodobou. Líbivé zubní kartáčky, básničky a  písničky o  čištění 
zoubků, pochvala od pana zubaře nebo dentální hygienistky, na-
lepování obrázků do tabulky, tématické přesýpací hodiny - to vše 
je pozitivně motivuje k tomu, aby si zuby čistily rády a dostatečně 
dlouho. Ačkoliv televizory a  tablety se zpravidla snažíme u  dětí 
spíše omezovat, puštění oblíbené pohádky nebo videa je také 
skvělou motivací. Vždyť nikde není psáno, že se zuby musí čistit 
v koupelně. Dovolte dítěti hrát si s kartáčkem ve vaně při koupání. 
Jde o  to, udělat z  čištění zubů běžný denní zvyk, ne ošklivou 
povinnost. Vymyslete v  podstatě cokoliv, jen dítě nestrašte 
vrtáním a bolestí u zubaře. 

Pokud pozitivní motivace selhává, snahu o  důkladné vy-
čištění zubů dítěte nevzdávejte.  Mějte na paměti, že čištěním 
zubů předcházíte nemilým komplikacím.Představte si, že Vaše 
dítě má rýmu. Vy víte, že mu musíte nos vyčistit odsáním hlenů, 
protože vysmrkat se ještě samo neumí a  protože se mu násled-
ně uleví. A tím předejdete případným komplikacím, jako je zánět 
středního ucha. Představte si, že dítě přebalíte i v případě, že se 
mu to nelíbí, protože tím zabráníte tomu, aby jeho pokožka byla 
opruzená. S čištěním zubů to v určitém věku dítěte může být stej-
né, prostě dítě v potřebnou chvíli nemá zájem o kartáček v ústech. 
Ano, dítě Vám bude dávat hlasitě najevo, že se mu čištění nelíbí, 
Vy ale můžete být klidní, že jste udělali maximum pro ústní zdraví 
Vašeho potomka. 

U dítěte, které čištění zubů vzdoruje, je zásadní poloha jak rodiče, 
tak dítěte. Rodič sedí, dítě leží,  hlavu „vklíněnou“ mezi stehny ro-
diče, ruce podvlečené pod stehy - mohou být v pohybu, ale nemo-
hou zasahovat do čištění, pokud dítě kope, může ho rodič přidržet 
svými lýtky.

Klíčová je pravidelnost,  základ je čistit ráno a  večer před 
spaním.  Pokud jsou zoubky správně vyčištěné, mohou být 
poté děti v  noci kojené a  nemá to vliv na vznik zubního 
kazu.  Problém nastává tehdy, pokud se na zubu ponechá plak 
s cukry z potravy (nemusíte si hned představovat cukr jako tako-
vý, může to být ovoce, sušené ovoce, rohlík, těstoviny, kukuřičné 
křupky apod.) a do toho mateřské mléko, tam vzniká ideální živná 
půda pro specifické bakterie, které zapříčiňují vznik zubního kazu. 
Tyto bakterie využijí jednoduché cukry z  potravy a  mateřského 
mléka, zpracují je a vyloučí kyseliny - těmi se zoubek doslova na-
leptá, demineralizuje se povrch skloviny a tím, zjednodušeně řeče-
no, postupně vzniká zubní kaz.

Zubní kaz se u dětských zubů rozvíjí velmi rychle, proto je po-
třeba opravdu pečlivé a hlavně pravidelné čištění již od první-
ho zoubku. Péče o mléčné (dočasné) zuby je stejně důležitá jako 
péče o  trvalý (stálý) chrup. Mléčné zuby jsou zásadní pro vývoj 
a růst čelistí, proto jejich předčasná ztráta v důsledku nesprávné 
péče může vést k ortodontickým vadám. Podstatné je, aby rodiče 
dočišťovali zuby dětem až do věku 10–11 let, což je věk, do kterého 
se u dětí stále formuje jemná motorika.

Zdroj: https://centrumzdravehousmevu.com/kroky-ke-zdravemu-usmevu/pece-o-prvni-zoubky/
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Máte chuť přispět zajímavým článkem do našeho magazínu, nebo máte zajímavou fotografii z  praxe? Rádi Váš  
článek nebo fotografii zařadíme do některého z  dalších čísel magazínu. Kontaktujte nás na naši emailovou adresu  
dhspectrum@asociacedh.cz. 

Těšit se můžete na nové odborné články, na výběr toho nejzajímavějšího z právní a ekonomické poradny. 
Nebudou chybět novinky na téma soukromé praxe. 
Pokud se Vám časopis líbí, budeme rádi za Vaše nápady a postřehy, které můžou být inspirací pro další 
vydání. Své reakce, náměty a připomínky můžete zasílat na adresu dhspectrum@asociacedh.cz. 

Na co se můžete těšit
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