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Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

do Vaší emailové schránky právě přistál časopis DH Spectrum. 
Jedná se o nový projekt ADH ČR, který si klade za cíl podpořit 
informovanost svých členů. 

Je to jediný časopis věnovaný dentální hygieně v  České 
republice. Dosud se tomuto tématu jako hlavnímu žádné 
jiné periodikum nevěnovalo. Obsah je určen nejen dentálním 
hygienistkám a  hygienistům, ale celému dentálnímu týmu. 
Vycházet bude čtyřikrát do roka. 

V aktuálním čísle naleznete například článek o historii ADH ČR 
nebo článek o povrchové anestezii.

Snad vám tyto i  ostatní články rozšíří obzory a  pomohou 
v každodenní praxi.

Rádi uvítáme jakékoliv zajímavé podněty a  připomínky 
k obsahu časopisu. 

Přeji Vám příjemné počtení

Michal Kalita, DiS.
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Přijďte za námi na Facebook!

www.facebook.com/ 
AsociaceDentalnichHygienistekCR

 

ADH ČR je na Facebooku.  
Klikněte a informujte svoje klienty!

Kopírování či rozšiřování jakékoliv části 
časopisu se povoluje jen s písemným 
souhlasem ADH ČR. Vydavatel ani redakce 
nezodpovídá za obsah.
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Proběhla podzimní  
odborná konference ADH čR
V  pátek a  sobotu 25–26.11.2016 se v  prostorách kla-
denského kampusu – Dentální klinika Kladno (dřívě 
Dentální učení Kladno), konala již třetí odborná konfe-
rence ADH ČR. V  prostorách kliniky se nachází mimo 
jiné prostorné auditorium, učebny vybavené křesly, fan-
tomy a promítací aparaturou. Stejně jako v předešlích 
ročnících, tak i letos byl program rozdělen na dopoled-
ní blok teoretických přednášek a odpolední blok prak-
tických workshopů.
 
První den konference, pátek 25.11.2016 zahájil MUDr.   
Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, který si připravil prezentaci 
s názvem: Pacient s kardiovaskulárním rizikem v ordinaci, 
která byla díky obsáhlé problematice rozdělena do dvou 
částí. Dále pokračovala se svou přednáškou MUDr.  Jana 
Krňoulová, Ph.D. s  tématem - Senior v ordinaci dentální 
hygienistky. 

Přednášky MUDr. Vladimíra Ščigela
Odpolední část konference zahájil MUDr.  Tomáš Kryl 
s  workshopem - lupové brýle. Kde si každý z  účastníků 
mohl prakticky vyzkoušet a objektivně zhodnotit kvalitu lu-
pových brýlí různých firem. Druhým workshopem zaujala 
MUDr. Jana Krňoulová - Otiskování v praxi, která poslucha-
če prakticky a teoreticky obeznámila s technikou správné 
přípravy a zhotovením kvalitního otisku. Dalším worksho-
pem pátečního odpoledne byla posterové prezentace sou-
těže ShineOn, kterou jsme pro připravili společně s partne-
rem ADH ČR, společností Philips Česká republika, s.r.o. a její 
značkou Philips Sonicare. Zde bylo prezentováno šest nej-
lepších příspěvků dentálních hygienistek/hygienistů v rám-
ci soutěže projektu ShineOn. Jednotlivé postry byly prezen-
továny v přátelském a komorních prostředí s možností ob-
čerstvení přímo během prezentací. Na konci dne pak byli 
formou hlasování všech účastníků vybrány tři soutěžící. 
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1. místo -  Bc. Jana Smažíková - Komunikace s pacientem 
s postižením sluchu

2. místo -  Petra Jetelová, DiS. - Motivace pacienta s po-
stižením zraku

3. místo -  Bc.  Vendula Nováková - Motivace dětského 
pacienta k  používání mezizubních kartáčků 
(více informací o projektu naleznete na http://
asociacedh.cz/index.php/home/media/philips-
sonicare-shine-on)

Vítězky soutěže Shine on (zleva) Petra Jetelová, Jana 
Smažíková, Vendula Nováková 

Po náročné celodenní konferenci byl pro mnohé o to pří-
jemnější již tradiční společenský večer, který se konal 
v komorním a přátelském duchu.

Druhý den, v sobotu 26.11.2016, odbornou konferenci ADH 
ČR zahájila energická MDDr. Karolína Floryková s  téma-
tem - Retenční fáze ortodontické léčby aneb retainery 
v praxi. Další, velmi užitečné téma, přednesla již traidičně 
MUDr. Eva Tauchmanová - lékař - anesteziolog - První po-
moc a náhlé příhody v praxi DH. Posledním přednášejícím 
sobotní konference vystoupil Bc. Radek Chvosta ze spo-
lečnosti CompuGroup Medical s aktuálním tématem týka-
jící se Elektronické evidence tržeb. 

Po krátké pauze konference pokračovala na sebe nava-
zujícími workshopy. MUDr. Markéty Harakaľové, Václavy 

Mordovancové, DiS., Reginy Ibolyové, DiS. s  praktickým 
- Broušením kyret. Dalším zajímavým workshopem nás 
provedla MDDr. Lucie Krúpa - Homeopatika v praxi. V ne-
poslední řadě nás v  praktickém workshopu seznámila 
Veronika Měřičková, DiS. s programem SmartH (Program 
pro dentální hygienistky). Workshop ostření kyret pod ve-
dením MUDr. Markéty Harakaľové (na snímku vlevo)

Letošní odborná konference ADH ČR nabídla opět širokou 
škálu zajímavých témat a přednášejících.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem stávajícím čle-
nům ADH ČR, kteří se pravidelně účastní každoročních 
sněmů ADH ČR a odborných konferencí pořádaných naší 
asociací. Ostatním kolegům a kolegyním, kteří nejsou čle-
ny ADH ČR, bychom rádi nabídli možnost připojit se k nám 
a podílet se na prosazování společných zájmů nás všech.

Pavla Pilneyová, DiS.
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Iniciativa ADH čR za stávajícího vedení  
- shrnutí od roku 2014 až po současnost
Projekty a osvětová činnost:
ADH čR na facebooku – červen 2014
ADH čR členem IFDH - srpen 2014
Samostatná odborná konference ADH čR - od listopadu 
2014 každý rok na podzim 

Spolupráce s ČSK na Českém dni zdravých zubů a Světovém 
dni ústního zdraví jako součást kampaně vznikla informativ-
ní brožura pro veřejnost obsahující Pět kroků k ústnímu zdra-
ví - začlenění návštěvy dentální hygieny v prvním bodu spo-
lečně s návštěvou zubního lékaře, což byl v dosavadní spolu-
práci s ČSK velký úspěch na každou akci ČSK věnuje ADH ČR  
3 dárkové poukazy na  dentální hygienu (ADH ČR proplácí 
zpětně po návštěvě dentální hygieny u člena ADH ČR)

Iniciativa Shine On
Projekt ADH čR a společnosti Philips
smyslem projektu je sdílení zkušeností nejrůznějšího typu 
mezi dentálními hygienistkami a  hygienisty (více na  na-
šem webu)
Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
snaha ADH ČR o prosazení úhrady alespoň některých vý-
konů dentální hygieny – doposud se nepodařilo vyjednat
VZP r. 2016 1 000 Kč na DH pojištěnce / r. 2017 1 000 Kč 
na DH pro těhotné pro členy ADH ČR alespoň příspěvek 
pro klienty zpmzčr (2016 i 2017). 
Od r. 2016 připravujeme pro své členy a laickou veřejnost 
přehlednou tabulku s příspěvky na DH od jednotlivých po-
jišťoven (naleznete na našich webových stránkách) Sna-
ha ADH ČR o ochranu povolání dentální hygienistky snaha 
o to, aby DH vykonával/a pouze DH s příslušným a ukon-
čeným vzděláním (není možné, aby dentální hygienu vy-
konávala sestřička zubního lékaře, stejně tak není mož-
né, aby DH vykonával student mimo svoji praxi a inkasoval 
od klienta cenu za DH v plné výši) v případě zjištění výko-
nu DH nekompetentní osobou ADH ČR podává podnět pří-
slušným správním orgánům E-časopis ADH ČR
Renovace webových stránek ADH čR – probíhá nyní

Legislativa:
Zdraví 2020 
snaha EU o sjednocení vzdělávání v oboru DH (hlavním pro-
blémem je  dvoukolejnost vzdělávání - existence bakalář-
ského programu společně s  programem vyšších odbor-

ných škol, avšak kompetence absolventů obou programů 
jsou zcela totožné, přesto v rámci této dvoukolejnosti ADH 
ČR nabídlo dvě řešení a  to, vytvoření nového bakalářské-
ho vzdělávacího programu, který by více zohledňoval využi-
tí nových dovedností, které by více odpovídaly celosvětové-
mu trendu. Druhé řešení nabídlo samo MZ, je jím prostup-
nost VOŠ a bakalářského programu. Principem je okredito-
vání absolventů VOŠ za praxi a odpracované roky a násled-
né udělování bakalářského titulu (tento model byl úspěšně 
zaveden v Anglii)

Vytvoření smlouvy o péči o zdraví a informovaný souhlas
Vytvoření smlouvy o odborném dohledu při výkonu čin-
nosti dentální hygienistky
Aktuální informace z legislativy a chodu ordinace
Dlouhodobá snaha o odstranění povinné indikace den-
tální hygieny zubním lékařem 
Snaha o  prosazení kompetence DH zhotovovat RTG 
snímky
ADH ČR získala podpůrné vyjádření doc.  Kovaľové  
(k nahlédnutí na webu) v současné době se stále nedaří le-
gislativní změnu prosadit díky trvalému nesouhlasu ČSK
Novela zákona o zdravotnických povoláních 96/2004 Sb.
ADH ČR ve spolupráci s právníkem ADH ČR návrh připo-
mínkovala (připomínky naleznete na  našem webu) ADH 
ČR připomínkovala tři základní věci: definici odborného 
dohledu – nově by nařizovala 30 minutovou dostupnost 
garanta, s  tímto ADH ČR nesouhlasila, tato připomínka 
byla akceptována a i nadále zůstává současná podoba od-
borného dohledu. 

Nutnost indikace zubního lékaře pro poskytování preven-
tivní péče na úseku dentální hygieny, tato připomínka ne-
byla akceptována úplné odstranění odborného dohledu 
zubního lékaře nad dentální hygienistkou - tato připomín-
ka byla vzata na vědomí a tato otázka bude řešena až no-
vým zákonem, nikoli novelou.

Stav členské základny:
17. 4. 2015 má ADH čR celkem 189 členů
8. 4. 2016 celkem 210 členů
16.2.2017 celkem 269 členů

Michal Kalita, DiS.
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Philips Sonicare Shine On iniciativa
Philips Sonicare, odborníky nejdoporu-
čovanější značka elektrických kartáčků 
v ČR1 oslaví v roce 2017 25. výročí exis-
tence Sonicare technologie a sonických 
kartáčků. V  rámci oslav chceme podě-

kovat především dentálním hygienistkám, které nám po-
máhají naše produkty vyvíjet a pečlivě učí své pacienty je 
správně používat. 

Díky spolupráci Philips Česká republika, s.r.o. a ADH ČR vznik-
la iniciativa Philips Sonicare Shine On, soutěž ve  sdílení 
zkušeností mezi dentálními hygienistkami/hygienisty v ČR.

„Chtěli jsme ADH ČR poděkovat za  dlouholetou plodnou 
spolupráci tím, že vytvoříme nástroj, jehož prostřednic-
tvím budou moci dentální hygienistky/té mezi sebou sdí-
let nabyté zkušenosti a praktické rady. Dáme tak společ-
ně příležitost zazářit skvělým projektům, aktivním odbor-
níkům i  praktickým nápadům. Odtud také název SHINE 
ON, volně přeloženo, AŤ ZÁŘÍTE!“ Vysvětluje vznik projek-
tu Ing. Anna Kabíčková, Professional Marketing Manager, 
Philips Oral HealthCare pro střední Evropu. 

Soutěž spočívá ve  sdílení vlastních zkušeností z  praxe 
přes webový formulář: 
http://www.asociacedh.cz/index.php/home/media/ 
philips-sonicare-shine-on

Témata příspěvků mohou být z následujících oblastí: 
1. Motivace pacienta
2. Ošetření pacienta
3. Komunikace v týmu
4. Komunikace s pacientem
5. Spolupráce s týmem
6.  Pomocné materiály dentální hygienistky (tištěné,  

nástroje...)
7. Finanční ohodnocení práce DH v dentálním týmu
8. Krizové situace
9. Zajímavé postupy ošetření

Soutěže se mohou účastnit jak členky ADH ČR, tak den-
tální hygienistky/té, kteří nejsou členkami/ny ADH ČR. 
Soutěž je otevřená i pro studenty oboru dentální hygiena.  
Stačí přes webový formulář odeslat svou zkušenost 
ve formě textového sdělení/prezentace/fotografií/videa...

Zaslaný příspěvek nemusí být vědecká práce. Jde pře-
devším o sdílení zajímavých zkušeností, nápadů, řešení. 
Někdy i maličkost dokáže veliké věci. 

Soutěž má během roku vždy jarní a  podzimní kolo, kte-
ré vyvrcholí prezentací posterů finalistů a neformální dis-
kusí nad soutěžními tématy. První 3 nejlepší příspěvky 
jsou zvoleny prostřednictvím hlasování účastníků disku-
se a oceněny. 

V podzimním kole 2016 zvítězila tato témata a jejich autorky: 

1.místo
Komunikace s pacientem – pacient  
s postižením sluchu 
autorka: Jana Smažíková

„Soutěž Shine On hodnotím velmi pozitivně. Firma Philips vy-
tvořila příjemné prostředí pro prezentaci příspěvků. Po kaž-
dém příspěvku následovala přátelská diskuse plná zajíma-
vých postřehů. Díky soutěži jsem potkala mnoho nových přá-
tel, kteří se chtějí dále vzdělávat a hlavně předávat své zku-
šenosti, čehož si vážím. Účast v soutěži mohu jen doporučit.“

2. místo 
Motivace pacienta – hmatové pomůcky 
pro handicapované pacienty 
autorka: Petra Jetelová

„Projektu Philips Shine On děkuji za možnost sdílet zkuše-
nosti, podněty a  informace mezi hygienistkami navzájem. 
Všechny se pravidelně účastníme různých školení, seminářů 
a workshopů, ale většinou jsou připraveny hlavně teoreticky 
a takových těch „praktických vychytávek, detailů a drobnos-
tí“, na kterých mnohdy záleží mnohem víc, se na nich nedo-
zvíme. Ne každý školitel je ochoten podělit se o své know-
how, drobnost, která vede k  úspěchu v  léčbě, motivaci…., 
nebo ho prostě ani nenapadne, že by to méně zkušené kole-
gyně mohlo zajímat, protože to považuje za přirozené a jas-
né. Sdílení takovýchto informací a vychytávek umožnil právě 
projekt Philips Shine On.

Pro mne osobně to byla i možnost sdílet informaci o mož-
nosti využití / zapůjčení mnou vyrobeného atlasu, protože při 
kontaktu s kolegyněmi - dentálními hygienistkami jsem zjis-1 Výzkum mezi 200 zubaři a dentálními hygienistkami. Více na www.philips.cz
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tila, že je o tyto pomůcky poměrně zájem, tedy byl by zájem, 
pokud by byly běžně k dispozici. Jsem proto ráda za rozšíře-
ní informace o možnosti jeho využití/zapůjčení.“

3.místo 
Motivace dětského pacienta k používání 
mezizubních kartáčků 
autorka: Vendula Nováková

„Tato soutěž je přínosem pro posluchače i  přednášejícího. 
Výměna cenných zkušeností nám může pomoci v ordinaci, 
kde jsme většinou na všechno sami. I malá rada může vyře-
šit komplikovaný a nepříjemný stav. Proto sdílejte své zkuše-
nosti, obohatíte nejenom ostatní, ale hlavně sami sebe.“

Do finále také postoupily: 

Philips Sonicare – smysl a jednoduchost
autorka: Lucie Majtnerová

„Ke konci roku 2016 jsem se zúčastnila soutěže, kterou po-
řádala ADH a značka Philips a ráda bych se s Vámi milý čte-
náři podělila o své dojmy. 

Jak se říká: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Podmín-
kou soutěže bylo vybrat si libovolné téma a na něj vytvořit 
prezentaci. Do druhého kola nás postoupilo celkem pět. Ne-
jen, že jsem poznala nové přátelé, ale ostatní prezentace byly 
pro mě velkým přínosem, což bylo vlastně účelem celé sou-
těže. Například jsem se dozvěděla jak se chovat v ordinaci, 
když mě navštíví neslyšící nebo dokonce nevidomý pacient 
nebo „vychytávky“ jak ošetřit děti. 

Osobně si myslím, že je velmi důležitě si navzájem předá-
vat své zkušenosti, abychom se mohli nadále zdokonalovat.  
Navíc na každou z nás čekala malá pozornost, spousta vý-
borného jídla a pití, příjemné prostředí i účast na samotné 
konferenci zdarma. 

Takže děvčata vzkazuji: „Soutěž stále běží, takže SHINE ON!“ 

Získané nekariézní defekty zubních tkání
autorka: Regina Gayfullina

„S  jistotou mohu říct, že pro mě akce byla obrovským pří-
nosem: už samotný nápad předávaní zkušenosti mezi hygi-
enistkami zní jako něco, co z  odborných článků nevyčtete. 
A realita nezklamala - všechny příspěvky, které zde zazněly, 
byly velmi zajímavé, některé až výjimečné. Na rovinu: umíte 
si poradit s pacientem, který Vás neslyší? Ne “nevnímá”, ale 
doslova má svět ochuzen o sluch nebo zrak? 

K  mému potěšení i  moje netradiční téma dentálních erozí, 
abrazí a atricí vzbudilo velký zájem. S pacienty s těmito pří-
znaky se v praxi setkáváme běžně - umíme však jednoznač-
ně odlišit, které příčiny vyvolávají klínovité defekty, nesnesi-
telnou citlivost nebo nevratně zežloutlé zuby? Je to trochu 
detektivka, zajímavá a pokaždé jiná. Děkuji organizátorům, 
že jsem si o svém oblíbeném tématu mohla rozpovídat tro-
chu více :)

Na akci navíc panovala skvělá přátelská atmosféra: všech-
ny zúčastněné byly doslova zapáleny do svých témat a svoje 
nadšení s úspěchem (a úsměvem) předávaly dál. 

Zvláštní poděkování patří organizátorům, kteří nám toto  
setkání umožnili. A to především za pečlivý přístup a velkou 
pozornost, kterou nám věnovali (a  výborným čokoládovým 
cupcakes) :) 

Zkrátka: z  akce jsme odcházely s  úsměvem, novými přáteli 
a plné nových zážitků, vzpomínek a poznatků. Velmi se tě-
ším, že i příště objevíme něco nového a zazáříme s ShineOn.“

Jarní kolo soutěže bylo zahájeno během února 2017. 
Těšíme se na  Vaše příspěvky a  finále soutěže během 
Jarní konference ADH čR v hotelu Duo (7.–8. 4. 2017)! 

Ing. Anna Kabíčková (Philips Česká republika, s.r.o.)
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Platforma sdílení zkušeností mezi dentálními 
hygienistkami

O co jde? 
Soutěž ve  sdílení zkušeností dentálních hygienistek  
z jejich praxe. 

Kdo se může přihlásit? 
Dentální hygienistka/hygienista či student/ka dentální  
hygieny. Není nutné být členem ADH ČR. 

Jak se mohu přihlásit? 
Stačí vyplnit webový formulář (link). Příspěvek můžete  
zaslat jak formou textu, tak přiložením prezentace, videa 
či fotografií. 

Jaká mohou být témata příspěvku? 
1. Motivace pacienta
2. Ošetření pacienta
3. Komunikace v týmu
4. Komunikace s pacientem
5. Spolupráce s týmem
6.  Pomocné materiály dentální hygienistky  

(tištěné, nástroje...)
7. Finanční ohodnocení práce DH v dentálním týmu

8. Krizové situace
9. Zajímavé postupy ošetření
10. Jiné

Musím zasílat prezentaci? 
Příspěvek může být i malý nápad či zkušenost, které vám 
v ordinaci fungují, rada nebo tip. Není podmínkou přihlašo-
vat pouze velké projekty. 

Jak soutěž probíhá? 
1.  Od 14. 2. do 20. 3. je možné zasílat příspěvky přes we-

bový formulář. 
2.  Od 20. 3. do 25. 3. bude odborná porota hodnotit zaslané 

příspěvky a vybere 6 nejlepších do druhého kola. 
3.  6 příspěvků do 2. kola bude zpracováno do formy poste-

rů, které autoři obdrží před finální prezentací
4.  Druhé kolo – prezentace soutěžních příspěvků proběh-

ne v rámci jarní konference ADH ČR v hotelu Duo v Praze,  
8. 4. 2017. 

5.  První 3 místa/výherci budou demokraticky zvoleni pro-
střednictvím hlasování účastníků workhopu.

6.  Předání cen proběhne hned po workshopu. 
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Jak probíhá finále soutěže? Budu muset něco prezen-
tovat? 
Finále je koncipované jako neformální diskuse nad soutěž-
ními příspěvky, při kávě a sladkém občerstvení. Soutěžící 
krátce odprezentují svůj poster. Workshop bude pro max. 
30 lidí, tedy v komorním obsazení. Není nutné připravovat 
žádné PowerPointové prezentace. Jde o sdílení zkušeností 
a rozproudění diskuse. 

Co mohu vyhrát? 

Philips Česká republika, s.r.o.

Aktuality
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8:30 – 9:00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

9:00 – 10:00 Poruchy autistického spektra z pohledu dětského psychologa
 Mgr. Milan Pilát

10:00 – 10:30 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

10:30 – 11:30 Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní ordinaci
 Bc. Jana Smažíková, Mgr. David Jorda

11:30 – 11:45 Philips Sonicare Shine On iniciativa
 Ing. Anna Kabíčková, Philips Sonicare

11:45 – 13:00 OBĚD

13:00 – 14:00 Kouření a dutina ústní
 Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

14:00 – 14:30 Vegetarián v praxi dentální hygienistky - vliv rostlinné stravy na orální zdraví
 Bc. Regina Guifullina
 
14:30 – 15:00 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

15:00 – 16:30 Posterové prezentace Shine on

Aktuality

Vážené kolegyně, kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na odbornou konferenci ADH čR, která se koná v rámci každoročního Sněmu ADH ČR. 

Odborná konference se bude konat v sobotu 8. 4. 2017 od 8:45 do 16:30 v hotelu DUO Praha.

Cena odborné konference je různá pro: 
- člen ADH ČR ((Bc.,DiS. a sestry s PSS) 1 100 Kč
- dentální hygienistka (Bc.,DiS. a sestry s PSS) 1 300 Kč
- členy studentky a studenty DH škol  800 Kč

Bylo zažádáno o přidělení 4 kreditů u KK ADH ČR a ČAS.

Přihlášku a podrobné informace naleznete na http://asociacedh.cz/index.php/home/pro-dentalni-hygienistky

PROGRAM ODBORNÉ KONFERENCE SOBOTA 8. 4. 2017
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Jarní odborná konference sobota 8. 4. 2017 
Bc. Jana Smažíková 

Studium dentální hygieny na 3. LF 
v Praze úspěšně ukončila v roce 
2015. Pracuje jako dentální hygie-
nistka v zubní ordinaci MUDr. Radky 
Smažíkové v Táboře a také v zub-
ní ordinaci MUDr. Ivany Pleska-
čové v Praze. Již v rámci bakalář-

ského studia se začala věnovat problematice sluchově  
postižených pacientů. Absolvovala kurz znakového  
jazyka zakončený certifikátem akreditovaným MŠMT.  
Informuje sluchově postižené pacienty o zubní hygieně  
prostřednictvím přednášek a článků v časopise pro  
neslyšící s názvem Gong. Dále se zabývá tvorbou edu-
kačních videí o zubní hygieně nejen pro sluchově posti-
žené pacienty. Zúčastnila se Studentské vědecké konfe-
rence na 3. LF UK, kde vystoupila s posterem pod názvem  
Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní  
ordinaci a získala 1.místo. Také se aktivně zúčastnila 
Pražských dentálních dnů. Za celkový přínos v této pro-
blematice získala v roce 2015 Cenu ministryně školství 
mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absol-
venty.

Mgr. David Jorda

Jsem David Jorda (speciální pe-
dagog a  zubní technik), pracuji 
jako zástupce ředitelky pro střed-
ní školu pro sluchově postižené, 
obor Asistent zubního technika. 
Učím odborné předměty Protetic-
ká technologie a  Zhotovování sto-

matologických protéz. Ještě mimo školu spolupracuji 
s Českou školní inspekcí jako přizvaná osoba - odbor-
ník na vzděláváni žáků se sluchovým postižením. Jsem 
spoluautorem dvou publikací multimediální učební tex-
ty včetně videopřekladu do českého znakového jazyka 
„Protetická technologie“ a „Morfologie a topografie jed-
notlivých zubů v zubní čelisti“. Dále jsem tlumočníkem-
překladatelem odborného textu do českého znakového 
jazyka. Překládal jsem také edukační videa o  dentální 
hygieně do českého znakového jazyka. 

Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní 
ordinaci
Počet lidí se sluchovým postižením v  České republice 
neustále stoupá. Zvyšuje se pravděpodobnost setkání 
zdravotníka s tímto pacientem. Odlišnost návštěvy sly-
šící zdravotník versus neslyšící pacient spočívá hlavně 
v komunikaci – ta často tvoří bariéru. Neslyšící většinou 
nemají dostatečnou znalost českého jazyka a  perso-
nál zubních ordinací nemá znalost znakového jazyka. 
Na  základě projeveného zájmu ze strany zdravotníků 
o  toto téma jsou připraveny přednášky. V  rámci před-
nášky budou popsány zkušenosti zdravotníka i neslyší-
cího pacienta a popsána základní komunikační pravidla 
s pacienty s postižením sluchu. Ke zvýšení informova-
nosti pacientů s postižením sluchu o dentální hygieně 
slouží videa přetlumočená do znakového jazyka, které 
naleznete na www.dhsusmevem.cz

MUDr. Eva Králíková CSc. 
(přední odborník na závislosti  
na tabáku v ČR)

MUDr.  Eva Králíková CSc. vede 
Centrum pro závislé na  tabáku 
III. interní kliniky 1. LF UK a  VFN 
v Praze. a pracuje v Ústavu hygie-
ny a epidemiologie 1. LF UK a VFN. 

Eva Králíková se narodila v roce 1956 a vystudovala Fa-
kultu všeobecného lékařství UK v Praze. Věnuje se epi-
demiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku již více 
než dvacet let. Její specializací je epidemiologie, pre-
vence a léčba závislosti na tabáku. Zároveň se angažuje 
za prosazení účinné „protikuřácké“ legislativy. V našem 
rozhovoru jsme si povídali i o tom, proč kouření nezadr-
žitelně vychází z módy.

Mgr. Milan Pilát (klinický 
psycholog, psychoterapeut)

Pracuje řadu let jako klinický psy-
cholog a  rodinný terapeut na  Od-
dělení dětské psychiatrie a  klinic-
ké psychologie FN Brno - Dětská 
nemocnice a ve své privátní ambu-
lanci. Psychologická praxe zahrnu-

Aktuality
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je ambulantní a  konziliární psychodiagnostiku a  tera-
peutickou práci u dětí a dospívajících (psychosomatic-
ká problematika, pervazivní vývojové poruchy, zvládání 
nemoci ad.). Zaměřuje se zejména na práci s rodinami 
s  psychosomaticky nemocnými dětmi, dětmi s  perva-
zivními vývojovými poruchami a chronicky nemocnými.
Žije a pracuje převážně v Brně, ženatý, pět dětí.

Prevalence poruch autistického spektra 
(PAS) je v současné době odhadována na 1-2 % (podle 
šířky diagnostických kritérií). PAS proto nelze považovat 
za poruchy vzácné a v běžné zdravotnické praxi zejména 
u dětí se stává nutností vypořádat se se specifickými pro-
jevy a nároky těchto pacientů. V příspěvku budou krátce  
shrnuty typické deficitní oblasti vývoje pacientů s PAS 
(kvalitativní narušení sociální interakce, kvalitativní na-
rušení komunikace, omezené a  stereotypní způsoby 
chování, zájmy a aktivity) a jejich vliv na ošetření pacienta.
 
Pokusíme se ukázat příklady pomůcek a  vhodných 
postupů přípravy na  vyšetření/ošetření (zpracování 
charakteristiky pacienta, postup ošetření, využití pro-
cesuálních schémat a  vizualizací ad.). Upozorníme 
na nejčastější problémy a nároky, které se při ošetření 
pacientů s PAS objevují (čekání na vyšetření, smyslová 
hypersenzitivita, negativní zážitek pacienta a afektivně 
agresivní jednání při narušení naučených schémat ad.) 
Důraz bude kladen na spolupráci zdravotníků s rodinou 
pacienta s PAS jako klíčového předpokladu úspěšného 
ošetření. 

Bc. Regina Gayfullina 
(dentální hygienistka)

Vystudovala 3. lékařskou fakul-
tu Karlovy univerzity v  Praze. Již 
během studia se aktivně zajíma-
la o zdravou výživu z hlediska sto-
matologické prevence a  téma své 
bakalářské práce zaměřila na pro-

blematiku vlivu rostlinné stravy na orální zdraví. V sou-
časné době svou péči věnuje pacientům stomatolo-
gie Devident (Praha). Ve své praxi klade zvláštní důraz 
na problematiku zubních erozí, abrazí, atrici a abfrakci, 
jejich včasnou diagnozu a prevenci.

Vegetarián v praxi dentální hygienistky - vliv rostlinné 
stravy na orální zdraví
V moderním světě vegetariánství je řadou uznávaných 
odborníků na výživu považováno za plnohodnotnou al-
ternativu konvenční stravě, která navíc nabízí pro zdraví 
řadu výhod. Se zastánci bezmasé výživy se dnes v ordi-
naci setkáváme daleko častěji. O to významnější je otáz-
ka, jaký vliv má rostlinná strava na celkové a zejména 
pak orální zdraví člověka.
 
V dané přednášce budu vycházet z výsledků dosavad-
ních studií a meta-analýz, provedených ve světě i u nás. 
Vysvětlíme si některé přínosy i  rizika bezmasé výživy, 
uvedeme příklady využití v  praxi. Zjistíme, proč právě 
vegetariánská strava byla zařazena do doporučení Čes-
ké diabetologické společností ČLS JEP jako vhodná al-
ternativa diabetické diety.

Dále se zaměříme na  vliv rostlinné stravy na  orální 
zdraví. Zjistíme například, proč vegetariáni vykazují 
lepší parodontální zdraví a jaký je význam výživy v etio-
logii parodontopatií. Uvedeme, proč pacienti s výhradně 
rostlinnou stravou často trpí na  hypersenzitivitu den-
tinu. Vysvětlíme si možné souvislosti dentálních erozí 
s některými typy bezmasé výživy. Podrobně si rozebe-
reme, jaká rizika jsou nejčastějšími hrozbami vegetari-
ánského chrupu a jaké návyky si od nich naopak může-
me přiučit. 

Součásti přednášky bude také prezentace výsled-
ků vlastního šetření autorky, provedeného na  souboru  
40 pacientů. Nebudou chybět ani názorné ukázky v po-
době několika klinických případů.
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Přehled příspěvků na dentální hygienu  
a prostředky dentální hygieny v roce 2017

Pojišťovna částka Benefit Kdo Podmínka čerpání příspěvku

VZP 111 1 000 Kč dentální hygiena,  
balíček dentální  

hygieny (zakoupené  
v lékárně)

těhotné členství  
v Klubu pevného zdraví

OZP 207 555 – 3 015 Kč dentální hygiena děti/dospělí registrace v programu Vitakarta

117 – 821 Kč dentální pomůcky děti/dospělí

VOZP 201 400 Kč dentální hygiena děti/dospělí program Dospělí - Moje volba 
a program Děti - Dětská volba

čPZP 205 250 Kč dentální hygiena děti/dospělí členství v programu Bonus Plus

ZPMV 211 600 Kč nácvik dentální
hygieny

děti 
od 3 do 15 let

DH musí být členem ADH čR

ZPŠ 209 500 – 3 000 Kč příspěvek  
na prostředky  

dentální hygieny 
(zub. pasty, kartáčky, 

dent. nitě aj.)

těhotné,  
dárci krve  

a kostní dřeně, 
držitelé zlatého 
kříže, věk bez 

omezení
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Povrchová anestezie v praxi dentální hygienistky
Povrchová kontaktní anestezie se využívá v oftalmologii, 
urologii, ORL, dermatologii ale také v  neposlední řadě 
i ve stomatologii. Jedná se o nejjednodušší způsob lokální 
topické anestézie. Povoluje ho vyhláška č. 55/2011 Sb. § 16 
odstavec (3), která říká: „Dentální hygienistka pod přímým 
vedením zubního lékaře může aplikovat povrchovou 
anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.“ Za  výkon 
povolání „pod přímým vedením“ se dle zákona 96/2004 
Sb. § 4 odstavec (5) považuje výkon činností při stálé 
přítomnosti a podle pokynů zubního lékaře a  v  rozsahu, 
který zubní lékař určí.
 
Povrchové znecitlivění má vést hlavně k menší bolestivosti 
stomatologického ošetření a  k  maximálnímu komfortu 
pacienta. Mechanismus účinku spočívá v nanesení účinné 
látky na  sliznici nebo kůži. Látka difunduje do  tenké 
podslizniční vrstvy submukózy k senzitivním receptorům 
a k jemnému větvení senzitivních nervů. 

V  dermatologii se využívá při znecitlivění kůže v  oblasti 
tetování nebo permanentního make-upu. V  České 
republice je pro tyto účely jediné volně prodejné povrchové 
anestetikum ve formě kožní masti přípravek EMLA krém 
5% (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) cena 600- 
800 Kč, výrobce AstraZeneca, z Velké Británie. Jde o směs 
amidových anestetik lidocainu a prilocainu. 

Formy aplikace
Povrchovou anestezii aplikujeme buďto ve  formě spreje, 
gelu, roztoku, masti nebo papírových terčíků napuštěných 
anestetikem. Nejpřesnější dávkování umožňují spreje, 
které ale zároveň při aplikaci zasáhnou větší plochu 
a  anestetikum tak působí i  mimo požadované místo. 
Z  těchto důvodů používáme k aplikaci nejčastěji vatovou 
štětičku, kterou anestetikum natíráme na  sliznici. 
Případně můžeme v  anestetiku smočit mulový tampón, 

který přiložíme na sliznici. Do sliznice se vstřebá asi 1/4 
až 2/3 anestetika, které se vsáklo do  tampónu. Sliznici 
před aplikací vždy osušíme. Povrchová anestezie působí 
do hloubky přibližně 2-7 mm. Je třeba dávat pozor na to, 
aby anestetikum zbytečně nezatékalo mimo požadovanou 
oblast znecitlivění. Povrchová anestetika mají také 
antimikrobiální efekt.

Složení 
Jako konzervační látky se v  průmyslově vyráběných 
lokálních anestetikách používají tzv. parabeny 
(methylparahydroxybenzen a  propylparahydroxybenzen) 
v koncentracích 0,055–0,1 %. V potravinách a kosmetických 
přípravcích jsou označovány jako E216 a  E218. Na  tyto 
konzervační látky se může objevit alergická reakce. 
Dále obsahují lokální anestetika stabilizátory například 
bezvodý natrium sulfid. Jedná se o antioxidanty, které mají 
zabraňovat rozkladu katecholaminů. 

Alergie, PP
Pacienti mohou být alergičtí na  kyselinu para-
aminobenzoovou tzv. PABA. Při PABA senzitivitě je nutné 
vyhnout se všem anesteziím obsahujících estery (procain, 
tetracain a  benzocain). Lze použít pouze anestezie 
amidového typu, jako např. lidocain či prilocain.

Je důležité mít na  paměti, že i  při povrchové anestezii 
hrozí nežádoucí účinky, riziko intoxikace a  možnost 
vzniku alergické reakce. Z místních komplikací povrchové 
anestezie hrozí kromě traumatizace, alergické reakce 
nebo otok, přikusování měkkých tkání a jazyka, podráždění 
sliznice. Celková toxicita anestetika se projevuje 
na  nervový a  oběhový systém. Dávkování povrchové 
anestezie je kvůli metodám aplikace nepřesné, teoreticky 
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je tedy možné relativně snadnější předávkování. Důležitá 
je podrobně odebraná anamnéza. Musíme respektovat 
doporučené maximální dávky, které korigujeme podle 
zdravotního stavu pacienta. Většina nežádoucích účinků 
nastává v době 5-10 minut po aplikaci anestezie. Použití 
anestetika vždy zaznamenáme do dokumentace. 

Předávkování nebo opakované podání v  krátkých 
intervalech mohou mít za následek zvýšení plazmatických 
koncentrací anestetika a závažné nežádoucí účinky. 

„První pomoc by měla být poskytována dle zdravotního 
stavu pacienta, tzn. zajištění základních životních funkcí, 
přivolání odborné pomoci zubního lékaře nebo rychlé 
zdravotnické záchranné služby“, uvádí MDDr.  Martina 
Kadlecová ze Stomatologické kliniky dětí a  dospělých  
FN Motol a 2. LF UK. 

Absorpce anestetika přes sliznici je velmi variabilní a ani 
ji příliš neovlivní vasokonstrikční přísady. S  povrchovou 
anestezií bychom měli zacházet opatrně především 
u  pacientů s  traumatizovanou nebo infikovanou sliznicí, 
kde lze navíc očekávat zvýšenou absorpci anestetika. 

Skladování a manipulace
Podmínky pro zacházení s  léčivými přípravky při 
poskytování zdravotnických služeb upravuje vyhláška č. 
84/2008 Sb. Podmínky uchovávání jsou uváděny na obalu 
každého léčivého přípravku a jsou součástí souhrnu údajů 
o přípravku. K zajištění požadavků vyhlášky by měla být 
poskytovatelem zdravotnické péče stanovena osoba 
zodpovídající za  příjem, uchovávání za  předepsaných 
podmínek a kontrolu doby použitelnosti léčivých přípravků. 
Obecně platí, že anestetikum by mělo být skladováno 
na  lehce přístupném tmavém místě při pokojové teplotě 
do  25°C. Teplota uchovávání léčivých přípravků se musí 
kontrolovat každý den a  samozřejmostí je vést o  tom 
záznam. Dbejte na  prevenci záměny a  před použitím 
vždy zkontrolujte nápis na  štítku. Pravidelně jednou 
měsíčně kontrolujte exspiraci. Nepoužitelná léčiva (léčiva 
nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, zjevně 
poškozená) musí být příslušně označena a  uchovávána 
odděleně od ostatních léčiv. Při nakládání s nepoužitelnými 
léčivy se postupuje stejně jako při nakládání 
s nebezpečnými odpady. Provozovatel musí mít uzavřenou 
smlouvu o  likvidaci léčiv s příslušnou firmou, stejně tak 
jako je tomu u likvidace nebezpečného infekčního odpadu 
ze zubní ordinace. O  zacházení s  léčivými přípravky se 
musí vést záznamy a ukládat dokumentace. 

Součástí této dokumentace jsou záznamy o  přijmu 
léčivých přípravků (dodací listy, faktury, potvrzené žádanky 
dokladující příjem léčivých přípravků od  oprávněných 
dodavatelů). Použití jednotlivých léčivých přípravků musí 
být dohledatelné ve  zdravotní dokumentaci pacientů. 
Každé pracoviště by mělo mít vypracovaný seznam 
léčivých přípravků nacházejících se na  pracovišti, který 
je dle potřeby aktualizován. Dokumentace se uchovává 
nejméně po  dobu 5 let od  data provedení posledního 
zápisu.

Souhrn údajů o přípravku a aktuální informace o distribuci 
léčivého přípravku na  českém trhu, udělení registrace, 
informace o jeho účinné látce atd. naleznete na webových 
stránkách SÚKLu v  sekci databáze léků – vyhledávání, 
dostupné na  http://www.sukl.cz/modules/medication/
search.php. 

Na  otázku „Jaký je Váš názor na  případnou možnost 
rozšíření kompetencí dentálních hygienistek o  aplikaci 
infiltrační anestezie?“ odpovídá MDDr. Martina Kadlecová 
jasně: „U  infiltrační anestezie je nutné znát velmi dobře 
anatomii kolemčelistních prostor, farmakologické 
vlastnosti anestetik, ale i  ostatních léků, které pacient 
užívá, kvůli lékovým interakcím. Dále je nezbytné umět 
řešit komplikace spojené s  aplikací infiltrační anestezie 
(poranění nervu, svalu, cévy, místní nekróza, atd.). 
Domnívám se, že injekční aplikace lokálních anestetik by 
měla zůstat v pravomoci lékařů.“

Léčivé přípravky v současné době dostupné v ČR
LIDOCAIN EGIS 10% der. sprej (výrobce EGIS 
PHARMACEUTICALS PLC, Maďarsko) 200 Kč
 

Jedná se o  bezbarvý ethanolický 
roztok s charakteristickou mátovou 
vůní. Při stomatologickém ošetření 
ho můžete využít k  snížení nebo 
potlačení zvýšeného dávivého 
reflexu aplikací na  kořen jazyka. 
Je však třeba zabránit proniknutí 
spreje do  dýchacích cest. 
Přípravek nesmí přijít do  styku 
s očima. Vzhledem ke znecitlivění 

jazyka a  bukální sliznice, existuje riziko jejich poškození 
kousnutím. Účinek kožního spreje Lidocain-EGIS 10 % 
nastupuje během jedné minuty, a  trvá po  dobu 5 až 6 
minut. Vyvolaná anestezie pomalu mizí do 15 minut. Jedno 
stisknutí dávkovacího ventilu vpraví na  sliznici 4,8 mg 
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lidokainu. Abychom se vyhnuli vysokým plazmatickým 
hladinám, je důležité použít nejnižší dávku, která bude 
mít uspokojivý účinek. Obvykle postačí 1-3 odměřené 
dávky, i  když v porodnictví je aplikováno 15-20 nebo více 
odměřených dávek (nejvýše 40 odměřených dávek/70 kg 
tělesné hmotnosti, tj. 192 mg/den). Kožní sprej Lidocain-
EGIS 10 % je indikován k aplikaci u dětí od 4 let přednostně 
ve formě potření sliznice vatovým tampónem. V okamžiku 
aplikace vyvolává sprej pocit pálení, což je u dětí nežádoucí 
efekt. Maximální dávka u  dětí je 3 mg/kg hmotnosti/den. 
Doba použitelnosti přípravku je 5 let a  doporučuje se 
uchovávat při teplotě do 25 °C. 

U  pacientů s  poruchou funkce jater, oběhovou 
nedostatečností, hypotenzí, bradykardií, poruchou 
vodivosti, šokem, nedostatečnou funkcí ledvin a epilepsií, 
kdy je potřeba snížit dávky, je třeba zajistit mimořádnou 
opatrnost. Zvláštní péče je také doporučena při ošetření 
poraněných sliznic (způsobujících zvýšenou absorpci), 
osob pokročilého věku nebo oslabených pacientů 
a  pacientů, jimž je přípravek typu lidokainu již podáván, 
nebo jej užívají pro srdeční potíže. Kožní sprej Lidocain-
EGIS 10 % je pravděpodobně porfyrinogenní a  z  tohoto 
důvodu je možná jeho aplikace pacientům s akutní porfyrií 
(vzácná poruchu metabolismu červených krvinek) pouze 
v urgentních indikacích. Vzhledem k riziku aditivní toxicity 
má být lidokain použit s opatrností u pacientů užívajících 
antiarytmika třídy 1B (např. tokainid, mexiletin). Specifické 
interakční studie s  lidokainem a  antiarytmiky třídy III 
(např. amiodaron) nebyly provedeny, ale doporučuje se 
postupovat opatrně, neboť účinky na  srdce mohou být 
aditivní. 

Neexistují dobře kontrolované studie provedené 
u  těhotných žen. Lidokain je vylučován do  mateřského 
mléka. Použití přípravku u  kojících žen vyžaduje pečlivé 
zvážení. 

V  závislosti na dávce a místu aplikace může mít lokální 
anestetikum velmi mírný vliv na duševní funkce a může 
dočasně ovlivnit schopnost pohybu a koordinace. 
Systémové nežádoucí účinky jsou vzácné a  mohou být 
výsledkem zvýšení plazmatických hladin v  důsledku 
nadměrné dávky, rychlé absorpce nebo snížené tolerance 
ze strany pacienta. Systémové nežádoucí účinky zahrnují 
centrální nervový systém a  kardiovaskulární systém. 
Prvními příznaky CNS toxicity jsou parestézie v  okolí 
úst, necitlivost jazyka, závratě, hyperakuze a  tinnitus 
(první stupeň). Při vážné intoxikaci se objevují poruchy 

zraku a svalový třes, které předcházejí celkovým křečím. 
Ve finálním stádiu předávkování lokálními anestetiky bylo 
pozorováno bezvědomí a  záchvatovité tonicko-klonické 
křeče, které mohou trvat od  několika vteřin do  několika 
minut. V  důsledku křečí, zvýšené svalové aktivity 
a zhoršené ventilace může dojít k hypoxii a hyperkapnii. 
V  těžkých případech se může objevit apnoe. Acidóza 
zvyšuje toxický účinek lokálních anestetik. 

Kardiovaskulární toxické účinky zahrnují bradykardii, 
arytmie a  dokonce srdeční zástavu, což je důsledkem 
vysokých systémových koncentrací lokálního anestetika. 

MESOCAIN gel 2% (výrobce Zentiva, čR) 100 Kč

Jedná se o  čirý průhledný gel, který se mimo jiné 
využívá k  anestezii sliznice močové trubice před 
dilatací cévkováním. Přípravek obsahuje konzervant 
methylparaben, který může způsobit alergické reakce. 
Mesocain gel obsahuje trimecain a  je vhodný k  použití 
i  u  pacientů přecitlivělých na  prokain. Preparát je 
vhodný pro dospělé, děti i mladistvé a může se používat 
v  těhotenství a  v  průběhu kojení. Interakce s  jinými 
léčivými přípravky nejsou známy. Předávkování v gelové 
lékové formě není aktuální. Při vstřebání většího 
množství přípravku může dojít k  místní přecitlivělosti 
projevující se zarudnutím sliznice. Systémové účinky při 
lokální aplikaci nebyly pozorovány. Přípravek má dobu 
použitelnosti 2 roky, doporučuje se skladovat při teplotě 
do  25 ºC v  původním obalu. Chraňte přípravek před 
světlem, mrazem a vlhkostí.

Jako alternativa komerčně prodávaných léčivých 
přípravků může sloužit individuální lékárenská příprava 
léčiv podle lékařského předpisu (magistraliter) především 
ve  formě makrogolové masti, která se prakticky chová 
a vypadá jako gel. Lékařské předpisy jsou písemné pokyny 
dávané lékařem lékárníkovi, jak připravit a  vydat určité 
léčivo v dané síle a množství. Lékařský předpis může mít 
formu receptu nebo žádanky. 
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Benzokainová makrogolová mast 20% 200 - 300 Kč
Jedná se o  nažloutlou měkkou mast připomínající gel 
s  výraznou vůní po  pomerančích. Má silně znecitlivující 
účinek na ústní sliznici, který se projeví prakticky okamžitě 
po  nanesení a  působí řádově minuty. Je velmi dobře 
akceptován senzitivními a  anxiózními pacienty, dále je 
vhodný pro použití u dětí jako metoda volby či alternativa 
za často nepříjemně pálící roztoky lidocainu. 

Rp.:
Benzocaini 4,0
Macrogoli 300 10,0
Macrogoli 4000 6,0
Saccharini natrici 0,04
Aurantii etherol.  gutt. No. IV
M. f. gel.
D. ad oll.
S. k povrchové anestezii sliznice nebo ad usum proprium 
(k vlastní potřebě lékaře)

Léčivé přípravky dostupné v zahraničí, v současné době 
bez registrace v čR
Hurricaine gel 20% benzocaine
Topical anesthetic gel 20% benzocaine
Topex gel 20% benzocaine
Gingicaine gel 20% benzocaine
Cetacaine spray 14% benzocaine
Precaine gel 8% lidocaine
Xylonor sprej 15% lidocaine
Xylonor gel 5% lidocaine

Zdravotníci jsou povinni, podle ustanovení zákona  
č. 378/2007 Sb., o léčivech, hlásit podezření na nežádoucí 
účinky léčivého přípravku na  webové stránky: http://
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého 
přípravku. 

Zdroje 
http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.
 
vyhláška č. 55/2011 Sb. § 16

vyhláška č. 84/2008 Sb.
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Jaké komunikační prostředky používají neslyšící?
Používání komunikačních prostředků je velmi individuál-
ní. Záleží na tom, zdali se lidé se sluchovým postižením již 
narodili či nikoliv. Lidé, kteří neslyší od narození většinou 
komunikují znakovým jazykem. U  těchto pacientů není 
vhodná komunikace založená na  odezírání nebo písem-
né formě. Naopak lidé, kteří sluch ztratili až během živo-
ta mají často alespoň částečnou znalost českého jazyka. 
V tuto chvíli můžeme zkusit použít písemnou formu nebo 
umožnit pacientovi odezírání. Vše je individuální. 

 Kde se naučit základy prstové abecedy, znakování atd.? 
Lze tak „přeložit“ a vysvětlit i složitější odborné dentál-
ní termíny? Je náročné naučit se znakování? 
 Prstovou abecedu můžete nalézt například na   
www.dhsusmevem.cz, její správnost byla schválena  
neslyšícími. Použít jí doporučuji pouze pro předání několi-
ka málo slov ve chvíli neporozumění. Využít jí ovšem mů-
žeme opět pouze ve  chvíli, kdy má pacient znalost čes-
kého jazyka. Já jsem navštěvovala kurz znakového jazyka 
v Pevnosti (České centrum znakového jazyka, z.ú.). Znako-
vý jazyk tam vyučují rodilí mluvčí – neslyšící lektoři. Stu-
dium je náročné, je potřeba intenzivního studia stejně jako 
u ostatních jazyků, ale velmi mě bavilo. 

Je možné na internetu najít videa s instruktáží DH, která 
jsou doprovázená znakovým jazykem a promítat je v or-
dinaci?
Právě protože většina neslyšících nemá znalost české-
ho jazyka, mají omezený přístup k  některým informa-
cím. Na  základě této skutečnosti, byla vytvořena videa 

o  dentální hygieně s  překladem do  českého znakové-
ho jazyka. Doposud vzniklo 5 kapitol. K nalezení jsou na   
www.dhsusmevem.cz. Cílem je dostat tyto informace k co 
možná největšímu počtu pacientů. Videa jsou opatřena ti-
tulky, slovním komentářem a překladem do českého zna-
kového jazyka. Jsou tedy vhodná, jak pro pacienty s posti-
žením sluchu, tak pro pacienty slyšící

Jak jste se k  práci s  lidmi se sluchovým handicapem  
dostala? Co Vás k tomu vedlo?
Na problematiku sluchově postižených osob jsem zaměřila 
svou bakalářskou práci. Představila jsem si, co bych dělala, 
kdyby ke mně do ordinace přišel na ošetření sluchově po-
stižený pacient. Nevěděla bych, jak se zachovat. Asi bych si 
začala klást otázky, co všechno pacient slyší, jestli umí mlu-
vit, mohu použít písemnou komunikaci? Tato situace by pro 
mě byla nepříjemná. Rozhodla jsem se to tedy zjistit. 

 Ošetřujete v ordinaci neslyšící pacienty?
Ano ošetřuji, někteří se na mě pravidelně obracejí. Vážím 
si jejich důvěry a také jsem ráda, že si procvičím znako-
vý jazyk, který se jako každý další cizí jazyk při nepouží-
vání zapomíná.
 
Rozumí (prelingválně) neslyšící běžnému psanému  
textu? Jde s takto handicapovaným člověkem komuni-
kovat? Je možné domluvit se pomocí předem připrave-
ných materiálů?
Většina prelingválně neslyšících pacientů psanému textu 
nerozumí. Přirovnala bych to asi k tomu, kdyby si člověk, 
který neumí čínsky chtěl přečíst text v čínštině. Jednodu-
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Rozhovor

Pacient s postižením sluchu v ordinaci DH.  
Rozhovor s Bc. Janou Smažíkovou.

Bc. Jana Smažíková 
Studium dentální hygieny na 3.LF  
v Praze úspěšně ukončila v roce 
2015. Pracuje jako dentální hygie-
nistka v zubní ordinaci MUDr. Radky 
Smažíkové v Táboře a také v zubní  
ordinaci MUDr. Ivany Pleskačové  
v Praze. Již v rámci bakalářského 
studia se začala věnovat problemati-

ce sluchově postižených pacientů. Absolvovala kurz zna-
kového jazyka zakončený certifikátem akreditovaným 

MŠMT. Informuje sluchově postižené pacienty o zubní  
hygieně prostřednictvím přednášek a článků v časopise 
pro neslyšící s názvem Gong. Dále se zabývá tvorbou edu-
kačních videí o zubní hygieně nejen pro sluchově postiže-
né pacienty. Zúčastnila se Studentské vědecké konferen-
ce na 3. LF UK, kde vystoupila s posterem pod názvem 
Komunikace s pacientem s postižením sluchu v zubní  
ordinaci a získala 1.místo. Také se aktivně zúčastnila 
Pražských dentálních dnů. Za celkový přínos v této pro-
blematice získala v roce 2015 Cenu ministryně školství 
mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy
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Rozhovor

še to, co neznají, nemohou přečíst a pochopit, stejně jako 
všichni ostatní. Existují samozřejmě výjimky.
 
 Kolik času by si měla dentální hygienistka nechat na pa-
cienta s postižením sluchu?
Na první setkání je určitě vhodné udělat si alespoň menší časo-
vou rezervu. Důležité je se na návštěvu připravit. Již při objedná-
ní si s pacientem domluvit způsob komunikace, zaznamenat si 
ho do karty. Pomoci mohou také obrázky se zubní problemati-
kou, či papír a tužka pro případnou písemnou komunikaci.

 Jak je to v čR s tlumočnickou službou? Jak a kde si ob-
jednat tlumočníka do znakového jazyka? Jaká je vytíže-
nost pracovníků? Jak dlouho předem se musí neslyšící 
na termínu s tlumočníkem domlouvat? Kdo tuto službu 
financuje (DH/pacient, příspěvek pojišťovny)?

Počet tlumočníků v České republice je velmi omezený. Po ab-
solvování kurzu znakového jazyka a zjištění poměrně velké 
náročnosti na tuto profesi se ani nedivím. Když s mým nesly-
šícím kolegou plánujeme přednášku, musíme si hodně do-
předu zajistit tlumočení. Narychlo bychom jej pravděpodob-
ně vůbec nesehnali. Obecně je dostupnost tlumočníků vel-
mi individuální, často mají neslyšící své stále tlumočníky, kte-
rým důvěřují a pravidelně se na ně obracejí, třeba právě při 
návštěvě zubní ordinace. Pokud pacient pro komunikaci po-
třebuje tlumočníka, zajišťuje si ho dopředu sám a s tlumoč-
níkem se dostaví na objednaný termín. Tlumočníka v ordinaci 
nehradí ani neslyšící ani zdravotník, hradí ho stát.

Jak si pacienta správně objednat?
 Na  to je těžké odpovědět. Asi bych si takového pacienta 
objednala ve chvíli, kdy mám ještě dostatek energie. Ošet-
ření bude samozřejmě náročnější na komunikaci, soustře-
děnost a celkové porozumění. Pokud ke mně pacient při-
chází opakovaně, už vím, co čekat a je mi v podstatě jedno, 
kdy na ošetření přijde. Časová náročnost je potom podob-
ná jako s pacientem bez postižení sluchu. 

Jak se po  jeho příchodu správně chovat a  jak k  němu 
přistupovat? 
Být milá, usměvavá, být na pacienta připravena. Dávat si po-
zor na ochranné pomůcky. Například ústní rouška by pacien-
tovi znemožnila případné odezírání. např. ústní rouška, paci-
entovi by znemožnila případné odezírání, štít, oslňující světlo, 
otevřená okna do hlučné silnice. A samozřejmě být příjem-
ná a ukázat, že chceme porozumět a vše pro to také udělat.

Při ošetření v ZO používáme hodně ochranných pomů-
cek, pro sebe i pro pacienta, které omezují v neverbální 
komunikaci. Jak usnadnit komunikaci (domluvit si sig-
nály), na co si dát pozor?
Ochranné pomůcky jsou určitě nezbytné, přestat používat je 
nemůžeme. Můžeme ale promyslet, kdy, kterou nutně potře-
bujeme mít. Například pozor na roušku, pokud mluvíme, ne-
smí rouška zakrývat ústa. Velmi doporučuji domluvit si signály, 
například na otevření a zavření úst. Ideální je umět pár základ-
ních znaků do ordinace, jako je například znak, kdy se pacien-
ta ptáme, zdali ho ošetření nebolí nebo jestli je vše v pořádku.

Je nějaké omezení v použití určitých přístrojů (např. ul-
trazvuk), když má pacient například naslouchátko nebo 
kochleární implantát?
Pacienti si své kompenzační pomůcky většinou velmi střeží. Po-
kud by nějaké omezení připadalo v úvahu, jistě by nás sami upo-
zornili. Použití ultrazvuku není nijak omezeno. Určitě je ale dů-
ležité dávat si pozor na to, abychom o naslouchadlo nebo vnější 
část kochleárního implantátu upevněné na hlavě nezavadili. Pro 
pacienta by to bylo velmi nepříjemné. Pozor také na nepříjemné 
zvuky v těsné blízkosti kompenzačních pomůcek. 

Jaké jsou nejčastější chyby v práci s neslyšícím pacien-
tem a jak se jim vyvarovat? 
Nevím, jestli to nazvat chybou, ale často si pacienti ani ne tak 
stěžují, ale spíše zoufají nad neochotou, a hlavně neznalos-
tí personálu. Zdravotníci často nevědí, jak k těmto pacientům 
přistupovat a pak dělají základní chyby, které znepříjemní ce-
lou návštěvu, jak pacientovi, tak zdravotníkovi. S čím se dále 
pacienti setkávají je problém při volání pacienta do ordinace. 
Zdravotník pouze zavolá jméno, někdy ani nevyjde ze dve-
ří a neslyšící tak nemůže vědět, že právě on je na řadě. Per-
sonál nebo ošetřující by měl vystoupit ze dveří, navázat oční 
kontakt a zřetelně vyslovit jméno. V ordinaci je to pak velmi 
často rouška ponechaná na ústech během komunikace nebo 
její pozdní odstranění, například v půlce věty. Pacient si poté 
obtížně domýšlí, co mu ošetřující chce vlastně říct. V přípa-
dě příchodu pacienta s  tlumočníkem personál komunikuje 
s tlumočníkem a na pacienta se nedívá. Je to velmi nesluš-
né a pacient se necítí dobře. Tlumočník je pouze překladatel, 
oční kontakt udržujeme celou dobu s pacientem.

Jsem přesvědčena o tom, že pokud zdravotník zná základ-
ní pravidla komunikace se specifickým typem pacientů, 
a to nejen se sluchově postiženými, stává se celá návště-
va přínosnější a příjemnější pro obě strany.

Pavla Pilneyová, DiS., Aneta Stryjová DiS.



21

www.asociacedh.czwww.asociacedh.cz

Ozón - možnosti využití v zubním lékařství  
z pohledu dentální hygienistky

Ozón - možnosti využití v zubním lékař-
ství z pohledu dentální hygienistky

Kateřina Jurenková, DiS.
Dentální hygienistka, The Clinic s.r.o.  
- soukromá zubní klinika Praha

V  současné době se v  moderní stomatologii setkáváme 
s inovativními postupy a novými možnostmi léčby a ošet-
ření. V oboru stomatologie se již běžně využívají moderní 
dentální přístroje. Pozitivní přínos ozónu ve stomatologic-
kých ordinacích je nepopiratelný, jeho předností je vyni-
kající dezinfekční účinek, který velice efektivně ničí bak-
terie, viry, kvasinky i spóry. Využití ozónu ve stomatologii 
je široké. Využívá se především při neinvazivní léčbě po-
čátečních stádií zubního kazu, dále při ošetření citlivých 
zubních krčků a  také k  léčbě oparů a aftů a příp. jiných 
slizničních a kožních afekcích, při chirurgických výkonech 
na parodontu, v endodoncii a implantologii. Ozón tak před-
stavuje metodu, která nabízí nové možnosti a  poznatky 
v současné stomatologii.

Ozón historie 
Ozón svůj název získal až v  roce 1839 dle řeckého slo-
va „ozein“ nebo-li cítit, dle jeho charakteristického zápa-
chu, definoval jej tak německý chemik Christian Friedrich 
Schönbein. Roku 1860, francouzský chemik Soret zjistil, 
že molekulu ozónu tvoří tři atomy kyslíku. O  rok později 
byly popsány oxidační a dezinfekční vlastnosti ozónu an-
glickým chemikem Andrewsem. Roku 1857 Werner von 
Siemens vyvinul první ozónový generátor a postavil prv-

ní německou vodní čističku využívající dezinfekčních účin-
ků ozónu. Od začátku dvacátého století doznala ozónová 
technologie velkého pokroku.
 
V roce 1930 zavedl německý zubní lékař E. A. Fisch použí-
vání ozonu k léčení onemocnění parodontu. Používal vodu 
nasycenou ozonem, kterou doporučoval aplikovat během 
chirurgických výkonů, po  extrakcích. Za  průkopníka po-
užití ozónu v terapii zubního kazu je považován prof. Ed-
ward Lynch z belfastské Queens University, který již kon-
cem devadesátých let minulého století zkoumal vliv ozó-
nu na kariogenní mikroorganismy.

O ozónoterapii, metodě, která využívá účinků tříatomové 
molekuly kyslíku O

3
 v medicíně se dnes hovoří jako o te-

rapii 21. století.

Mechanismus účinku na tkáň, vlastnosti ozónu
Poločas rozpadu (2O

3
 - 3O

2
) na vzduchu činí 10 až 30 mi-

nut, jestliže dopadne na  molekulu bílkoviny, ve  zlomku 
vteřiny zničí dvojité uhlíkové můstky molekuly bílkovi-
ny. K tomuto jevu dochází jen u bezjaderných organizmů 
(např. bakterií), zatímco ostatní, tělu vlastní organismy, 
které mají buněčné jádro, zůstanou díky řadě ochran-
ných mechanizmů (tvorba vrstvy slizu, keratinu) nepo-
škozeny.

Ozon zároveň působí i na rozpad biopolymerů a aromatic-
kých sloučenin.
 
Ozón jako dezinficiens je účinnější než chlór.

Absolventské téma

Kateřina Jurenková, DiS. 
Studium dentální hygieny na VOŠ  
a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1  
úspěšně absolvovala v roce 2016.  
Pracuje jako dentální hygienistka  
v soukromé stomatologické klinice: 
THE CLINIC s.r.o. v Praze. O ozonotera-
pii již přednášela na mezinárodním sto-
matologickém kongrese „Víme jak na 
zubní kaz“ v Olomouci v listopadu 2016.

,,Ráda pomáhám a pracuji s lidmi, dentální hygiena je pro 
mě něco jako poslání. Miluju terapeutické úspěchy, pro kte-
ré je nezbytné navázání zpětné vazby s pacientem, doko-
nalá informovanost, motivace a v neposlední řadě dokona-
lá instruktáž správných technik čištění zubů a také profe-
sionální dentální hygiena jako taková.

Ráda se vzdělávám, účastním se školících akcí v oboru, 
také praktických školení a workshopů.“ 
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Mechanismus účinku na makroorganismus
Ozon zlepšuje prokrvení tkání, zabraňuje shlukování čer-
vených krvinek, navrací jejich pohyblivost spolu s  mož-
ností nést kyslík. Aktivizuje imunitní systém.

Ozónoterapie 
Kyslíková (ozónová) terapie, je neinvazivní léčebná me-
toda. Ozón se vyznačuje širokým spektrem antimikrobi-
álních účinků, ozónoterapie využívá jeho imunostimulač-
ních, antihypoxických a antitoxických vlastností.

Pro užití v  zubním lékařství a  medicíně jako takové, je 
ozón aplikován vždy v přesném dávkování a v daných kon-
centracích v závislosti na daných indikacích ozónoterapie. 

Výhody ozónové terapie
Účinky aplikace ozónu mohou přetrvávat až 3 měsíce, 
podporuje prokrvení tkání, urychluje hojení ran. Regene-
rační a energetický efekt a analgetický účinek. Další vý-
hodou je prevence vzniku zubního kazu a jeho neinvazivní 
léčba v časných stádiích. Při 20sekundové aplikaci ozón 
likviduje 99,9% patogenní flóry zubního kazu do hloub-
ky 3 mm. Rozsáhlá indikační šíře pro její využití ve stoma-
tologické praxi. Výhodou ozónové léčivé terapie ve stoma-
tologických ordinacích je nízká nákladovost, dobrá tole-
rance při použití bez vedlejších účinků. 

Kontraindikace ozónoterapie 
Kardiostimulátor, nespolupracující pacienti, osoby přecit-
livělé na elektrické impulzy, těhotné ženy, astmatici, epi-
leptici, nebo osoby s jinými neuralgickými onemocněními. 

Typy ozónových generátorů

HealOzone (KaVo) 
Pracuje na  principu uzavřeného okruhu, aby umožnilo 
aplikovat lokálně vysoké koncentrace ozónu, Princip uza-
vřeného okruhu, umožňuje regulaci dávkování ozónu lo-
kálně ve vysokých koncentracích, aniž by došlo k poško-
zení okolních struktur. 

OzoneDTA (NORA a. s.) 
Tento dentální generátor ozónu pracuje na otevřeném sys-
tému. Ozón vzniká v generátoru vlivem UV záření a elek-
trického výboje, je usměrňován magnetickým polem. Tím 
je zaručeno parciální působení na přesnou lokaci a pouze 
v momentě působení sondy.

Přistroj je proto opatřen speciálními skleněnými aplikač-
ními sondami, které jsou naplněné inertním plynem. Tyto 
skleněné trubice jsou to v podstatě plazma lampy. Tvarově 
se každá sonda liší, jsou rozděleny dle indikace.

Prac.postup při OzoneDTA
Při práci a manipulaci se skleněnými sondami a hlavně při 
zavádění do parodontálních chobotů je nutná „lehká ruka“ 
netlačit na sondu a snažit se vytvářet volný prostor mezi 
povrchem zubu a  stěnou sondy, nezavádět sondu příliš 

Obrázek HealOzone
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hluboko do kapsy, protože se zde musí vytvořit potřebné 
místo pro přívod vzdušného kyslíku. Dentální generátor 
ozonu OzoneDTA, představuje výhodu v časové nenároč-
nosti ošetření a svou manipulací a ergonomií při práci, je 
vhodný do běžné denní stomatologické praxe.

Obrázek OzoneDTA

Ozonytron OZ (MINOKS) 
Tento dentální generátor ozónu kombinuje oba dva systé-
my. V případě uzavřeného systému je ozón aplikován pod 
ochrannou atmosférou intraorálně s pomocí dvoustěnné 
silikonové lžíce. Ozón se dostává přes všechny zuby, dás-
ně a sliznice, infiltruje dásně a dezinfikuje je. 

Závěrem
Avšak je důležité pamatovat na to, že ozón není všelék. Ozón 
může být možností, jak zlepšit šance na správné a spolehli-
vé ošetření. Použití ozónu ve  stomatologické praxi považuji 
za přínos, velmi jednoduchou a cenově výhodnou metodu, kte-
rá může napomoci zefektivnění léčby a zkrácení doby hojení. 

Terapie ozónem má obrovský význam pouze ve spolupráci 
s pacientem, k vytvoření dokonalých terapeutických pod-
mínek je důležité vybudování zpětné vazby s pacientem. 

Zdroj : Absolventská práce : Ozón – možnosti využití v zub-
ním lékařství (autor. Kateřina Jurenková, DiS.)

Klíčová slova: ozón, ozónoterapie, ozónové generátory, dezinfekce, prevence
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Zajímavosti

Historie, vznik a vývoj ADH čR,
aneb bude ADH čR za rok maturovat?
To se ještě neví...každopádně letos 23. května oslaví své 
17. narozeniny. Přišla na  svět právě tohoto dne, ve  výji-
mečném a současně obávaném roce 2000. 

Početí dítěte, ať už plánované nebo náhodné, bývá větši-
nou následkem souhry mnoha okolností. Nejinak tomu 
bylo i při vzniku ADH ČR, proto (a také pro později naro-
zené dentální hygienistky) je možná dobré tyto okolnos-
ti připomenout....

Revolučním rokem 1989 se v Čechách rozpadl dosavad-
ní direktivní, kolektivní a obligatorní systém (nejen) zubní 
prevence. Zhroutila se tím i dosavadní školní péče o zuby. 
Rodiče doposud zvyklí na  to, že zodpovědnost za  jejich 
zdraví nese stát, po roce 1989 včas nepochopili, že si nyní 
za zdraví své i svých dětí zodpovídají sami a zůstali bez-
prizorní v nově vznikajícím systému, kde zatím:
- nebyla vytvořena moderní infrastruktura prevence
-  fungoval těžkopádný systém zdravotního pojištění (což 

bohužel platí dodnes)
-  vládla dogmata typu: o první zuby netřeba pečovat – vy-

padnou, přirozeným projevem stáří je ztráta zubů atd...
(jak to bohužel slýcháváme občas i dnes).

Výsledkem byla porevoluční prudce stoupající míra vý-
skytu zubního kazu a onemocnění parodontu. Někteří pak 
v důsledku toho volali po návratu starých pořádků, ale bylo 
naštěstí i pár takových, kteří pochopili, že je čas na vznik 
nového přístupu k prevenci a aktivně po vzoru vyspělých 
zemí uchopili potřebu vytvoření moderní infrastruktury 
prevence.

Díky těmto několika osvícencům (kde nelze nejmenovat 
např. MUDr.  Korábka, MUDr.  Kindla, Mgr.  Riedela...) byl 
v roce 1996 otevřen zcela nový studijní obor: diplomovaná 
dentální hygienistka DDH 53-58-7. Za 3 roky (v roce 1999) 
absolvovalo v Čechách nemnoho prvních dentálních hy-
gienistek.

Jejich rovněž první pracovní uplatnění v ordinaci zubního 
lékaře nebylo vůbec snadné. Zubní lékaři, zvyklí na spolu-
práci se svými zdravotními sestrami v ordinaci, pohlíže-
li na absolventy úplně nového oboru, se kterými doposud 
neměli žádné praktické zkušenosti s nedůvěrou a s oba-

vami. Nejinak tomu bylo i u pacientů, kteří nechápali, proč 
by měli navštěvovat „nějakou“ dentální hygienistku, když 
jim, stejně jako jejich předkům, stačil doposud pouze zub-
ní lékař. 

První nadšené, ale stále dost exotické dentální hygienist-
ky tak čelily ze strany zubních lékařů i pacientů otázkám 
typu: Co vlastně děláte? Jste víc jako lékaři nebo zdravot-
ní sestry? Jaké máte vzdělání? Stačí kurz nebo musíte mít 
nějakou školu? Plat máte jako zdravotní sestry nebo jako 
lékaři? A  jakže se to vlastně jmenujete? Dentální sestry 
nebo hygieničky (podle vzoru „dojičky“ )?

A tak vznikla potřeba dentálních hygienistkek v Čechách 
se sdružit, společně svou profesi prosadit (jak u odborné, 
tak laické veřejnosti), podílet se na dotvoření jejího legisla-
tivního i odborného rámce včetně jejího začlenění do den-
tálního týmu i celého systému prevence.

Zrodila se ADH ČR – Asociace dentálních hygienistek Čes-
ké republiky.

Rodičů měla hned několik. 
Na ustanovujícím zasedání 23. 5. 2000 se jimi stali 4 za-
kládající členové:

Hlavní iniciátorkou a předsedkyní byla ustanovena paní 
Alice B. Laurent. Čechoameričanka, která měla za sebou 
na  tehdejší české poměry ojedinělou 15ti letou praktic-
kou zkušenost v oboru DH v USA a která shodou okolnos-
tí po revoluci do Čech přesídlila. 

Ostatními zakládajícími členy pak byly jedny z prvních ab-
solventek oboru: Helena Semelková, Kateřina Dlouhá 
(dnes Hajdánková) a Marta Vylíčilová (dnes Krejčí).

Rodný list získala ADH ČR jako nově vzniklé občanské 
sdružení v podobě registrace dne 19. 06. 2000 na Minis-
terstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/43995/00-R.

A bylo ji také přiděleno rodné číslo: IČO 70847924

Během čtyřletého (2000 – 2004) fungování nově vzniklé 
asociace se toho nestihlo zrovna málo. Jako každý správ-
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ný kojenec a pak i batole, prošla ADH ČR opravdu rychlým 
vývojem a to v mnoha směrech. 

Měla jsem v té době možnost s paní Alicí B. Laurent praco-
vat ve stejné soukromé klinice a tak se na mne paní Lau-
rent často obracela jako na „češtinářku“ s žádostí o jazy-
kovou úpravu různých dokumentů. Nepřímo jsem tak byla 
u  „toho“, když vznikala koncepce ADH ČR, která obsaho-
vala:
- stanovení činností DH (pracovní náplň)
- stanovení odborné způsobilosti DH (obsah studia)
- spolupráci se školami DH
- stanovení oprávnění k výkonu povolání DH
- spolupráci s ČSK
- spolupráci se zdravotními pojišťovnami
- informování populace o možnostech zubní prevence

Kromě toho došlo také k čilé korespondenci a mnoha jed-
náním s MZ ČR i s ČSK. Začaly se pořádat sněmy a odbor-
né konference pro DH, navázaly se kontakty s potenciální-
mi sponzory a díky kontaktům paní Laurent i se zahranič-
ními odborníky. ADH ČR se stala členem EDHF. MZ ČR do-
konce vyhovělo žádosti ADH ČR o zařazení ADH ČR do vni-
trorezortního připomínkového řízení při tvorbě legislativ-
ních návrhů zákonů.

Na konci tohoto „vývojového“ období ADH ČR byla bilance 
z hlediska vývojové psychologie dítěte sice přirozená, ale 
současně těžká. (Vývojová psychologie nazývá období ko-
lem 4tého roku života obdobím vzdoru, negativismu, „já-
ství“. Dítě si totiž poprvé uvědomí samo sebe, svou identi-
tu, odlišnost a individualitu. Svému okolí to pak dává na-
jevo prosazováním svých potřeb a odmítáním poslušnosti. 
I když jde o dítě veskrze dobré, je toto období pro okolí ná-
ročné a stejně tak tomu bylo i u ADH ČR.) 

Asociace vedená energickou, urputnou a díky zkušenos-
tem z  USA až příliš progresivní paní Laurent narážela 
v  Čechách na  teprve vznikající novou platformu preven-
tivní péče a krátkodobou zkušenost odborné i laické veřej-
nosti s profesí DH. Vztahy mezi ADH ČR a odbornou veřej-
ností včetně ČSK se vyhrotily. V roce 2004 došla paní Lau-
rent k závěru, že stanovení celého nového systému pre-
vence je v Čechách běh na dlouhou trať a rozhodla se pro-
to vrátit zpět do USA.

Na sněmu v roce 2004 se tedy poprvé jednalo o dalším 
osudu ADH ČR bez Alice B. Laurent. Poprvé padla otázka 
zániku asociace.

(V té době jsem už byla její členkou a také studentkou obo-
ru) Spolu s dalšími několika členy jsme se zasadili o „pře-
žití ADH ČR“, o její zachování jako jediného institucionální-
ho nástroje – odborného sdružení - který pro odpovídající 
uplatnění své profese do budoucna máme. Navrhly jsme 
a  následně zvolily novou, aktivní a  mladou prezidentku 
ADH ČR Lucii Volšíkovou (dnes Ovčinikov).

Následovalo šestileté období (2004 - 2010), kdy v  týmu 
prezidia pracovala také Kristýna Novotná, Petra Krejčí-
řová, Zdena Švábová, Veronika Schnapková. Po  sloučení 
ADH ČR se sekcí dentálních hygienistek při Parodontolo-
gické společnosti v roce 2007 pak také Jitka Kropáčková, 
Květa Prouzová a Petra Křížová. 

Komunikace se ani novému vedení příliš nedařila zlepšit, 
mnohdy probíhala nepřímo a dost nešťastně prostřednic-
tvím médií a „otevřených dopisů“, což neprospívalo niče-
mu a nikomu, nejméně však ADH ČR a tím potažmo celé 
profesi. Namísto vytváření spolupráce se zubními lékaři 
se na obou stranách hloubily zákopy, z nichž se ozývaly 
nepřátelské výpady typu: „dentální hygienistky berou zu-
bařům práci“, jsou to jen „škrabačky kamene“ a jiné....

I přes jistou snahu, mladé, nezkušené vedení si mnohdy 
nevědělo s  vyvíjející se situací rady a  postrádalo jasnou 
koncepci a organizaci. Počet členů i přes zvyšující se po-
čet absolventů DH oboru klesal. A ADH ČR tak stála znovu 
před otázkou, zda má její existence vůbec smysl...

(ADH ČR již ve  věku školního dítěte tehdy začala jevit 
známky školní neúspěšnosti a bez koncepčního, zkušené-
ho a aktivního vedení připomínala školáka, který si myslí, 
že k řízení auta stačí dosáhnout na pedály... ) 

Někteří členové (včetně mě) si v  dobré snaze upozornit 
na nedostatky a pasivitu vysloužili občas docela nelicho-
tivé přívlastky.

Stáli jsme před rozhodnutím, zda z ADH ČR vystoupit nebo 
se pokusit o změnu a aktivně se podílet na jejím vedení. 
Po úspěšných zkušenostech s prací v kreditní komisi ADH 
ČR jsme se rozhodli kandidovat do prezidia.

V roce 2010 tak měla ADH ČR nejvíce členů vedení ve své 
dosavadní historii. Prezidentkou byla zvolena Petra Kří-
žová, v prezidiu kromě Lucie Ovčinikov, Kristýny Novotné, 
Jitky Kropáčkové a Květy Prouzové jsem přibyla já Hana 
Kučová, Vendula Jaklová a Lenka Velebilová. 
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Došlo k  přehodnocení dosavadního způsobu fungová-
ní ADH ČR. Po  rezignaci Petry Křížové, Lucie Ovčinikov 
a  Kristiny Novotné, byla zbylými členy vedení vytvořena 
koncepce dalšího fungování ADH ČR, která v mnohém na-
vázala na tu původní z období založení asociace.

Pod tíhou okolností, zodpovědnosti a přesvědčování jsem 
se nakonec ujala role „krizového manažera“ a  to „s  ru-
čením omezeným“ (jen do  příštích voleb) a  v  roce 2012 
úspěšně kandidovala na post prezidentky ADH ČR. V týmu 
se mnou zůstali Vendula Jaklová, Lenka Velebilová, Jitka 
Kropáčková a Květa Prouzová, kterou po roce (2013) vy-
střídal nový člen asociace Michal Kalita.

Bylo to období, krátké ale velmi aktivní a plodné (kromě 
několika přírůstkům v asociaci) , došlo k:
- revizi dosavadní agendy včetně smluv a účetnictví
- vytvoření nové agendy: dokumentů, formulářů a smluv
- vytvoření přípravného výboru prezidia
-  účasti na průběhu věcného připomínkového řízení MZČR 

k novele zákona 96/2004Sb.
-  revizi a změně stanov
-  zřízení a rekonstrukce vlastního sídla
-  organizaci Meetingu EDHF v Praze
-  navázání aktivní spolupráce s DH školami, MZ ČR, MŠMTV 

ČR, ČSK a dalšími odbornými společnostmi, se sponzory
-  realizaci mnoha projektů pro odbornou i  laickou veřej-

nost, častým mediálním výstupům
-  podání žádosti o členství v IFDH
-  zřízení nových webových stránek
-  vytvoření odborné, právní a ekonomické poradny pro členy
-  uzavření smluv s asistentkou, právníkem, účetní
-  vytvoření etického a profesního kodexu

Během těchto dvou let došlo k resuscitaci ADH ČR, obno-
vení všech jejich funkcí, vytvoření několika dalších a troj-
násobnému rozšíření členské základny...
Krize byla zažehnána.

Tato práce byla však natolik decimující, že jsem ji s úlevou 
a dle slibu předala v roce 2014 novému prezidentu Micha-
lu Kalitovi, který ADH ČR vede spolu s Markétou a Haran-
tovou a Jitkou Kropáčkovou dodnes.

ADH ČR stojí na prahu své dospělosti. Jestli bude připrave-
na složit také zkoušku dospělosti se brzy ukáže. Každopádně 
po všech letech a zkušenostech, které jsem v ADH ČR získala 
ji přeji, aby si vždy dokázala obhájit a uchovat profesní hrdost 
a aby vždy se ctí naplňovala to, co má ve svém cíli:

Sdružovala dentální hygienistky a hygienisty, kteří chtějí 
svou profesi vykonávat kvalitně, v souladu s etickým kode-
xem a současnými trendy. Aby zvyšovala úroveň a prestiž 
naší profese (včetně její osvěty) stanovováním aktuálních 
požadavků na kvalitu výkonů naší profese a na její legisla-
tivní ukotvení v systému celé stomatologické péče. 

Mgr. Hana Kučová, DiS. 
Předsedkyně kreditní komise ADH ČR (2007-2010)
Viceprezidentka ADH ČR (2011-2012)
Prezidentka ADH ČR (2012-2014)
Delegátka EDHF a IFDH (2014-2017)

Přehled všech prezidentů ADH čR

Alice B. Laurent, RDH
Prezidentka ADH ČR (2000-2004)

Lucie Volšíková (Ovčinikov), DiS.
Prezidentka ADH ČR (2004-2010)

Mgr. Petra Křížová, DiS.
Prezidentka ADH ČR (2010-2011)

Mgr. Hana Kučová, DiS
Prezidentka ADH ČR (2012-2014)

Michal Kalita, DiS.
Prezident ADH ČR (2014-2017)

Mgr. Hana Kučová, DiS.
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Nejčastější dotazy v odborné poradně
Ekonomická

Dobrý den, spadá činnost dentální hygienistky, jako 
OSVč, pod EET? Pokud ANO, od kdy musí mít pokladnu. 
Případně, jestli pro prodej dentálních pomůcek je nutné 
vést EET. Děkuji za reakci.

Dobrý den, 
záleží na  situaci. Pokud máte živnostenský list na  pro-
dej dentálních pomůcek, patříte touto živností pod ma-
loobchod. A pokud jste měla příjmy z doplňkové činnos-
ti (prodej kartáčků a jiných pomůcek ústní hygieny) v roce 
2016 vyšší než 175.000 Kč, spadáte do EET už od 03/17 
(jen příjmy z kartáčků). V jiném případě až od 03/18. Pro-
tože: pokud prodáváte kartáčky samostatně, počítá se to 
jako příjem nezdravotnický. Pokud dáte pomůcky „zdar-
ma“ v rámci DH, je to příjem zdravotnický. Tento rok se vás 
pak EET netýká

Právní

Dobrý den, můžete mi prosím napsat na základe čeho 
se bude získávat osvědčení, když je zrušen kreditní sys-
tém? Osvědčení mi bude v roce 2017 končit. Dekuji.

Dobrý den,
způsob, jakým se bude dále postupovat v případě zrušení 
kreditního systému, zatím, není znám. V tuto chvíli ale zru-
šení kreditního systému ještě není schváleno, a tudíž není 
nic jisté. Prozatím však stále platí koncept celoživotního 
vzdělávání tak, jak je znám doposud.
Ve Vašem případě tedy doporučuji neohlížet se na případ-
né zrušení kreditního systému a postupovat tak, jako kdy-
by se k žádné legislativní změně nechystalo.

Odborná

Dobrý den, do jaké kategorie živností patří provozování 
praxe DH? Děkuji 

Dobrý den,
soukromé provozování praxe DH nespadá pod živnosten-
ský úřad. Privátní praxe DH je označována jako tzv. volné 
povolání a registrace spadá pod magistrát nebo přísluš-
ný krajský úřad. Zde vyplníte žádost o udělení oprávnění 
k  poskytování zdravotnických služeb a  ostatní potřebné 

dokumenty. Důležité je již v  tomto kroku mít k  dolože-
ní osvědčení k  výkonu povolání bez odborného dohledu 
(UZIS – Brno), schválený provozní řád hygienickou stanicí 
a smlouvu o pronájmu zubní ordinace, kde budete praxi 
vykonávat. Pokud budete v ordinaci prodávat dentální po-
můcky, založíte si živnost na nákup a prodej na živnosten-
ském úřadě, Vaše přidělené IČO Vám zde sloučí v jedno. 

V tomto případě je jedno zda v první řadě půjdete na živ-
nostenský úřad nebo magistrát (krajský úřad) - IČO Vám 
bude sloučeno v jedno v obou případech. 

Bližší informace naleznete na stránkách ADH v sekci pro 
členy zde.

Pro laiky

Dobry den, je možné, aby DH provadela zdravotni sest-
ra – asistentka zubniho lekare bez příslušného vzděla-
ní? Dekuji.

Dobrý den,
profesionální dentální hygienu smí provádět pouze ten, 
kdo úspěšně absolvoval obor dentální hygiena buď na vyš-
ší odborné škole či bakalářské studium na vysoké škole 
a  může se prokázat platným diplomem (titul DiS. nebo 
Bc.). Popřípadě může profesionální dentální hygienu pro-
vádět také zubní lékař.

Vše je specifikováno v zákoně č. 96/2004 Sb. o podmín-
kách získávání a  uznávání způsobilosti k  výkonu nelé-
kařských zdravotnických povolání a  k  výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o ne-
lékařských zdravotnických povoláních).
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Rozhovor DH v AJ
V tomto článku se zaměřujeme na zlepšení dorozumívacích 
dovedností. Můžete zde najít užitečné základní anglické frá-
ze, které využijete v ordinaci při komunikaci s anglicky mlu-
vícím pacientem. V následujících číslech časopisu se v této 
sekci budeme věnovat dalšímu prohlubování odborných ja-
zykových znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Potřeba anglicky komunikovat s pacienty, jejich příbuzný-
mi a  se svými kolegy v  naší společnosti neustále roste. 
Většina zdravotníků má školní výuku angličtiny za sebou, 
ale jejich velký problém je, že se obávají mluvit. 

Obr. zdroj:

http://julie2.weebly.com/etiology-of-periodontal-diseases.html

Can you show me how you clean your teeth?
Put the toothbrush in the position half on the gums and 
half on the tooth at angle of 45 degrees. Move the brush 
in short circular movements. Don’t scrub. Don’t brush 
too hard. Don’t rush. Clean every surface of every tooth. 
Cheek, tongue and chewing side. Brush your chewing sur-
face in short back and forth movements. 

How often and when do you brush your teeth? How long 
do you brush your teeth?
Brush your teeth twice a day. Every morning after break-
fast and every night before bedtime. Clean your teeth until 
they are completely smooth, like a mirror. To check if your 
teeth are smooth, use your tongue. 

How often do you change your toothbrush? What should 
your toothbrush look like?
You should change your toothbrush at least every  
3 months. When the bristles have become splayed, worn-

out or have begun to fray, a  toothbrush becomes less 
effective. You need a  toothbrush with a small head, soft 
bristles and a compact handle. The filaments should be 
cut straight, at same length. 

How do you clean between your teeth? Do you use some 
dental floss or an interdental brush? 
The toothbrush simply doesn’t reach. The bristles of you 
toothbrush don’t reach between your teeth. Cavities and 
periodontal disease begin between the teeth. 

Can you show me how you use dental floss?
Take a piece of dental floss. Break off approximately 50 
cm of floss. Wrap it around your middle fingers. Put one 
finger inside and the second finger outside. Slide the floss 
between your teeth. Don’t press the floss. Use a zig-zag 
motion. Be very careful. Wrap the floss around the tooth 
firmly. Clean one tooth surface, then the second tooth sur-
face. Move the floss up and down under the gum line two 
or three times gently and slowly. Don‘t forget the backs of 
your last molars. 

Can you show me how you clean your interdental spac-
es? How often do you clean between your teeth? 
Use an interdental brush for large gaps. It’s more effec-
tive to remove plaque than floss. It’s easy to use. You only 
have to move it back and forth, once or twice. Use dental 
floss in spaces the interdental brush won´t go through. 
Dental floss is good only for cleaning the front teeth with 
small narrow spaces. For optimal cleaning, it is important 
to choose an interdental brush of the right size. Very often 
more than one brush size is needed. The dental hygienist 
recommends you the right size of interdental brush. Clean 
between your teeth every day before bedtime. If you clean 
your interdental spaces every day plaque never gets the 
chance to harden into tartar. Gums sometimes bleed when 
you first begin to clean your interdental spaces. Bleeding 
usually stops after a few days. If bleeding doesn’t stop, see 
your dental hygienist.

Aneta Stryjová, DiS., Lisa Purcelle

Nebojme se mluvit anglicky, máme pro Vás rychlokurz anglického jazyka pro praxi DH.
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Rozhovor DH v NJ
Können Sie mir zeigen, wie man die Zähne richtig putzt?
Die Kauflächen putzen wir mit Bewegungen nach vorn 
und nach hinten. Die Außenflächen und Innenflächen put-
zen wir, indem wir die Zahnbürste im 45° Winkel an das 
Zahnfleisch und die Zähne anlegen. Die Plaque wischen 
wir mit kleinen rüttelnden Bewegungen ab. Wichtig ist, 
sich dabei Zeit zu lassen!

Wie oft und wann sollen die Zähne geputzt werden? Wie 
lange?
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.

Wie oft soll man die Zahnbürste wechseln? Wie soll die 
Zahnbürste aussehen?
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 abge-
schnitten sein. 

Warum putzt man zwischen den Zähnen? 
Nutzen Sie dafür öfters einmal Zahnseide oder eine Inter-
dentalbürste! Die Zahnbürste erreicht nicht jeden Winkel 
des Gebisses. Die Borsten der Zahnbürste erreichen die 
Zahnzwischenräume nicht. Ohne die Reinigung der Zahn-
zwischenräume können dort Karies und Parodontitis ent-
stehen.

Können Sie mir erklären, wie man die Zahnseide richtig 
benutzt?
Reinigen Sie täglich abends vor dem Zähneputzen mit 
der Zahnseide die Zahnzwischenräume. Wickeln Sie dazu 
die Zahnseide um beide Mittelfinger. Um den Oberkiefer 
zu reinigen, machen Sie eine Faust und benutzen beide 
Daumen um Druck von unten auf die Seide auszuüben. 
Für den Unterkiefer wickeln Sie die Zahnseide wieder um 
beide Mittelfinger, machen wieder eine Faust, benutzen 
jetzt aber beide Zeigefinger, um Druck von oben auszu-
üben. Die Seide mit leicht sägenden Bewegungen in den 
Zwischenraum einfädeln.
Zdroj: http://www.dentomania.de/proph/prozseid.htm

Können Sie mir erklären, wie man die Zahnzwischen-
räume putzt? Wie oft soll man das tun? 

Für die großen Zwischendentalräume benützen Sie eine 
Interdentalbürste. Diese ist wirksamer als Zahnseide und 
einfach zu bedienen. Es genügt eine einfache Vor- und 
Rückwärtsbewegung ein- oder zweimal. Für Zwischen-
räume, in die die Interdental-bürste nicht hinkommt, nutzt 
man die Zahnseide. Für eine gründliche Reinigung ist 
wichtig, dass man die Interdentalbürste in der richtigen 
Größe auswählt. Oft sind Pinselgrößen erforderlich. Ihre 
Dentalhygienikerin kann Ihnen eine gute Interden-talbürs-
te empfehlen. Putzen Sie damit zwischen den Zähnen täg-
lich vor dem Schlafengehen. Wenn Sie Ihre Interdental-
räume jeden Tag reinigen, hat die Plaque keine Chance, 
sich zu Zahnstein zu verhärten. Das Zahnfleisch blutet 
manchmal bei der ersten Interdentalreinigung. Die Blu-
tung verschwindet normalerweise aber innerhalb von ein 
paar Tagen. Wenn die Blutungen innerhalb einiger Tage 
nicht verschwinden, suchen Sie eine Dentalhygienikerin 
auf.

Zdroj: Mgr. Kateřina Kočová
Korekce: Phdr. Eva Balíková

Pavla Pilneyová, DiS.

Nebojme se mluvit německy, máme pro Vás rychlokurz německého jazyka pro praxi DH.



Na co se můžete těšit v příštím čísle?
Příští číslo magazínu DH Spektrum, které obdržíte do 
svých e-mailových schránek již za tři měsíce, bude 
věnované ortodoncii. Můžete se těšit například  
na informace o zubní hygieně u domácích mazlíčků  
a o rovnátkách pro psy. Přineseme Vám reportáž z jarního 
sněmu a odborné konference ADH ČR a nové nápady  
z jarního kola soutěže Shine On. 

Pokud se Vám náš časopis líbí, budeme rádi za Vaše 
nápady a postřehy, které by byly inspirací pro další 
vydání. Své reakce, nápady a připomínky můžete zasílat  
na adresu dhspectrum@asociacedh.cz.
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