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Z ákladním předpokladem
zdravého chrupu je kva-
litní preventivní péče.

Osvěta v této oblasti je velmi dů-
ležitá, protože převážné většině
onemocnění ústní dutiny lze pře-
dejít správnou ústní hygienou
a zdravou životosprávou. O to
více zaráží, že v České republi-
ce neexistují státem organizova-
né projekty prevence zubního
kazu, zejména v době, kdy je ob-
tížné najít zubního lékaře
s volnou kapacitou.

Činnost státu v této oblasti
suplují společnosti a organiza-
ce, kterým není ústní zdraví čes-
ké populace lhostejné, mimo
jiné i Česká stomatologická ko-
mora (ČSK). Některé z preven-
tivních projektů sama organizu-
je a řadu dalších podporuje.

Letos se ČSK již podruhé při-
pojila k oslavám Světového dne
ústního zdraví, který organizuje
Světová dentální federace. Ve
spolupráci s globálními partnery
a spolupracujícími organizacemi
připravila pro veřejnost infor-
mační leták o správné ústní hygi-
eně Pět kroků pro váš zdravý
úsměv pro celý život, řadu medi-
álních vystoupení k významu
prevence a spolu s firemními
partnery i produktové akce na
podporu pravidelné péče o zuby.

Prevenci zubního kazu jsou
věnovány i dva podzimní pre-
ventivní projekty České stoma-
tologické komory. Dny dětské
prevence se konají jako součást
doprovodného programu Praž-
ských dentálních dnů, meziná-
rodního odborného kongresu
zubních lékařů, a jsou zaměřeny
na výuku správné péče o zuby
dětí v mateřských a základních
školách.

Pro širokou veřejnost je určen
říjnový Český den zdravých
zubů. Na několika místech se pa-
cienti mohou setkat se zubními
lékaři, studenty zubního lékař-
ství a zkušenými dentálními hy-
gienistkami, kteří je teoreticky
i prakticky seznámí se správnou
péčí o ústní dutinu, s významem
prevence a vlivu ústního zdraví
na celkový stav organismu.

S prevencí je nutné začít již
od dětství, proto Česká stomato-
logická komora vydává od roku
2005 Zubní průkaz dítěte, který
dostávají maminky ve všech po-
rodnicích v ČR společně se Zdra-
votním a očkovacím průkazem
dítěte a mladistvého. Rodičům
slouží jako vodítko, od jakého
věku a v jakých časových inter-
valech navštěvovat s dítětem
zubního lékaře, a zubnímu a dět-
skému lékaři ke vzájemné komu-
nikaci o zdravotním stavu dítěte.

Autor je prezidentem České
stomatologické komory

Začne to špatně čištěnými
zuby, pokračuje neléčeným
zánětem dásní a končí třeba
kardiovaskulární chorobou
či onemocněním dýchacích
cest. Ve světě probíhá řada
studií, které ověřují
souvislost orálního zdraví
s dalšími nemocemi.

ZDENA LACKOVÁ

P
okud lidé málo dbají
o čistotu chrupu, mo-
hou se jejich ústa stát
časovanou bombou.
Ta pak v případě, že

imunitní systém poleví v bdělos-
ti, zahájí své dílo zkázy: zánětlivě
změněná dáseň uvolní mikroorga-
nismy nebo jejich produkty do
krevního oběhu, jímž putují do ce-
lého těla.

Největší nebezpečí pro zuby
představuje mikrobiální struktura
na jejich povrchu, takzvaný zubní
mikrobiální povlak, zkráceně
plak. „Usazuje se na povrchu
zubů hned po jejich vyčištění, ale
zpočátku není nijak nebezpečný,
protože nebývá tolik osídlen bak-
teriemi,“ vysvětluje Ladislav Ko-
rábek ze Stomatologické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze.

Pokud lidé ze svých zubů plak
pravidelně neodstraňují, zvětšuje
postupně objem a vznikají v něm
dobré podmínky pro růst další
skupiny bakterií. Ty způsobují
zánět dásní, který se postupně stá-
vá chronickým. Projevuje se za-
červenáním, otokem a hlavně kr-
vácením – při čištění zubů, při jíd-
le, ale i spontánním.

Bakterie putující po těle
Z neléčeného zánětu dásní, po-
stupně se šířícího v okolí kořenů
zubů do hloubky, vzniká časem
parodontitida – tvoří se parodon-
tální choboty, zánět postihuje če-
listní kost, zuby mění v pozdním
stadiu choroby polohu a začínají
se viklat, objevuje se zápach z úst
a celý proces končí ztrátou zubů.

„V případě neléčené parodonti-
tidy hrozí nejen ztráta zubů, ale
s velkou pravděpodobností i další
problémy,“ říká doktor Korábek.
Pokud je nemoc pokročilá, bakte-
rie z úst se objevují také v krev-
ním oběhu.

„Touto cestou mohou být roz-
nášeny i do vzdálených orgánů,
například do srdečních chlopní,
do cévní stěny a do dalších orgá-
nů a systémů organismu,“ pokra-
čuje lékař. Nukleové kyseliny
těchto bakterií byly podle jeho
slov v rámci výzkumu prováděné-
ho i v Praze bezpečně prokázány
v tkáních pacientů trpících paro-
dontitidou, kteří podstoupili ope-
raci srdečních chlopní.

Kromě neléčené parodontitidy
bývají nejčastějšími zdroji náka-
zy šířící se dále do organismu tak-
zvané mrtvé zuby nebo komplika-
ce zubního kazu – zubní váčky.
Mrtvý zub vzniká tak, že se nej-
častěji vlivem pokročilého zubní-

ho kazu zanítí zubní dřeň, která
časem může i odumřít.

„Pokud je mrtvý zub včas odha-
len, je nejlepším řešením pečlivé
vyčištění všech prostor, kde se čas-
to infikovaná zubní dřeň původně
vyskytovala, a jejich hermetické
zaplnění speciálními materiály,“
popisuje doktor Korábek.

Mrtvé zuby někdy ale nezpůso-
bují žádné problémy, a pokud člo-
věk nechodí na pravidelné zubní
prohlídky, nebývají odhaleny
a ošetřeny. Pak z nich hrozí třeba
i nebezpečí rozsevu infekce
v lidském těle, vznik zánětu
v okolí konce zubního kořene
(zmíněný zubní váček) a další
komplikace.

„Vliv ústního zdraví na celko-

vá onemocnění popisuje velké
množství studií a výzkumy celo-
světově pokračují,“ říká Jaroslav
Myšák, který se na Stomatologic-
ké klinice pražské Všeobecné fa-
kultní nemocnice na problemati-
ku možného přenosu infekcí spe-
cializuje.

Výzkumy pokračují
„Na naší klinice probíhá řada vý-
zkumných projektů zabývajících
se možným ovlivněním například
kardiovaskulárního systému bak-
teriemi, které trvale osidlují tkáně
závěsného aparátu zubů. Výzkum
není v této době ukončen, a proto
není možné publikovat zásadní zá-
věry.“

Výzkumníci po celém světě

ověřují kupříkladu hypotézu, že
se bakterie z dutiny ústní mohou
v cévách podílet na vzniku či roz-
voji aterosklerózy a tím ovlivňo-
vat pružnost cévní stěny. V cent-
ru pozornosti vědců jsou i respi-
rační infekce. Dutina ústní je
v těsné blízkosti dýchacího systé-
mu. Bakterie, které se mohou šířit
z úst do dýchacího systému a na-
opak, mohou ovlivnit imunitní re-
akce na sliznicích dýchacího sys-
tému.

Zkoumají se také souvislosti
orálního zdraví a diabetu. „Toto
závažné autoimunitní onemocně-
ní je provázeno řadou metabolic-
kých i imunitních změn organis-
mu. V případě zánětu tkání v duti-
ně ústní dochází například ke

zhoršení jejich hojení. Toto se
ovšem netýká jen dutiny ústní, ný-
brž i zánětů dalších, od úst vzdále-
ných orgánů,“ vysvětluje doktor
Myšák a dodává, že parodontitida
je zkoumána i s ohledem na mož-
nost ovlivnění těhotenství.

Některé studie ukazují na sníže-
ní porodní hmotnosti novorozen-
ců u pacientek s parodontitidou
a bakterie vyskytující se při paro-
dontitidě byly také v některých
případech nalezeny v tkáni pla-
centy. „Zubní kaz nevznikne bez
zubního plaku, čistý zub se tedy
nekazí ani v těhotenství. Tvrzení
maminek, že přišly o zuby, proto-
že si dítě v těhotenství bralo z je-
jich zubů vápník, což je oslabilo
tak, že se zkazily a musely být od-
straněny, se nezakládá na pravdě.
Je to výmluva a hledání viníka jin-
de než u sebe,“ podotýká lékař.

Za špatné zuby si většinou
můžeme sami
Odborníci zdůrazňují, že čistý
zub se v drtivé většině případů
sám nezkazí a zubní kaz jako ne-
moc tedy nejde zdědit. Jeho příči-
nou je špatně odstraňovaný plak
čili špatné čištění zubů. V této
souvislosti se objevují úvahy, že
by si tedy lidé měli veškerá zubní
ošetření hradit sami, když mohou
za to, že se jim zuby kazí.

Podle prezidenta České stoma-
tologické komory Pavla Chrze
existují závažná onemocnění
ústní dutiny, jejichž léčba je
v ostatních státech Evropské unie
hrazena z veřejného zdravotního
pojištění a to je správné. „České
zdravotnictví by se ale mělo při-
způsobit systému úhrad v Unii:
v žádné z členských zemí není veš-
kerá zdravotní péče hrazená z ve-
řejných prostředků. Naše komora
nadále požaduje, aby zubní one-
mocnění, ovlivnitelná chováním
pacienta, byla vyřazena z úhrad
z veřejného zdravotního pojiště-
ní,“ zdůrazňuje stomatolog.

To, že na čistém zubu kaz ne-
vznikne, je potvrzeno řadou stu-
dií. Musí být ovšem splněna i dal-
ší podmínka, totiž že zub je zcela
zdravý, že není porušena napří-
klad sklovina. „Závažná onemoc-
nění, která ovlivňují zdraví zubů,
se vyskytují jen u velmi malého
počtu pacientů. Nedá se přesně
říct, u kolika procent lidí za zdra-
ví zubů může takové vážné one-
mocnění, ale zcela jistě jich není
víc než 10 procent,“ říká Pavel
Chrz.

Příkladem může být porucha
vývoje skloviny, která pak méně
odolává vnějším vlivům. Dalším
závažným onemocněním, při kte-
rém dochází snadněji ke vzniku
zubního kazu, je snížená tvorba
slin buď z důvodu onemocnění
slinných žláz, nebo jako následek
ozařování při léčbě nádorového
onemocnění. Ozařováním dochá-
zí k poškození slinných žláz a tím
ke snížení tvorby slin, které je
také důvodem zvýšené kazivosti
zubů. Na financování léčby tako-
výchto pacientů by se zdravotní
pojištění mělo podílet.

Autorka je spolupracovnice redakce
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Od zkažených zubů k infarktu
Zubní kaz je nejrozšířenější lidskou
chorobou, postihuje až 80 %
populace. Zubní lékaři ošetří v Česku

6 milionů kazů ročně.

Zdravotní pojišťovny zaplatí v Česku
ročně za zubní kazy

1,5 miliardy korun.

Zubní kaz má polovina
pětiletých a dvě třetiny
dvanáctiletých českých dětí.

Preventivní zubní
prohlídku v Česku
každoročně
neabsolvuje třetina
předškolních
a pětina
školních
dětí.

populace. Zubní lékaři ošetří v Česku

Zdravotní pojišťovny zaplatí v Česku 
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Dejte si střeva
dohromady

Konzultaci
problémů se
zažíváním
nabídne
tento
pátek pět
speciali-
zovaných
pracovišť pro
idiopatické střevní
záněty v Česku. V rámci akce
„Dej si střeva dohromady“ budou
otevřené dveře na gastroenterologii pro
všechny zájemce, kteří mají pocit, že
jejich zažívání není v pořádku. Více na
www.dejsistrevadohromady.cz.

Urychlovač LHC
je na maximu

Šest týdnů od spuštění po modernizační
a údržbové přestávce zaznamenal největší
urychlovač částic na světě nový rekord.
Minulý týden se podařilo uskutečnit srážky
částic o síle 13 teraelektronvoltů, což je

zhruba dvojnásobek
výkonu před

výlukou.
Srážky
umožňují
simulovat
podmínky

těsně
po velkém

třesku.
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Zima škodí
víc než horko

Chladné počasí je mnohem nebezpečnější
než horko. Zjistil to mezinárodní tým
zkoumající 74 milionů úmrtí ve 13 zemích
světa v letech 1985 až 2012. Mírné
vychýlení teplot od průměru je přitom
překvapivě nebezpečnější než extrémy.
Chladnější počasí podle studie způsobilo
smrt dvacetkrát častěji než horko.

Biologická léčba
jen pro někoho

Roztroušenou sklerózou trpí v Česku
17 000 lidí. Biologickou léčbu, která
pacienty udrží déle aktivní, má jen
9000 z nich. Data registru ReMus přitom
potvrzují, že včasné
nasazení této léčby
oddálí invaliditu.
Registr
funguje dva
roky, jeho
cílem je
získat
argumenty
pro lepší
zpřístupnění
efektivní léčby.
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všechny zájemce, kteří mají pocit, že 
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Dvě
brněnské

družice v kosmu
Vysoké učení technické

v Brně má po delší době
ve vesmíru své přístroje.
Raketa Atlas 5, která
minulý týden odstartovala
z mysu Canaveral v USA,
vynesla úspěšně také dvě
malé družice kategorie
CubeSat s označením PSAT
a BRICsat. Obě slouží
k experimentální
komunikaci
s pomalým
přenosem dat.
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Stát prevenci
nepodporuje

OČIMA LÉKAŘE
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Ošetřování zkažených zubů
je podstatně dražší než
promyšlená plošná prevence,
říká pražská stomatoložka
Hana Zallmannová.

ZDENA LACKOVÁ

LN Jak jsou na tom české děti
s kazivostí zubů?

Pokud se chceme srovnávat
s vyspělými evropskými státy,
pak na tom nejsou české děti
dobře. Z údajů Výzkumného ústa-
vu stomatologického například
vyplývá, že dlouhodobě mají
naše dvanáctileté děti 2,5krát vyš-
ší kazivost zubů než děti ve Švý-
carsku.

LN Kdo nejlépe naučí dítě čistit
si zuby? Zvládnou to rodiče?

Podle mých zkušeností jsou na
tom nejlépe děti rodičů, kteří mají
sami dobrý vztah k péči o zuby –
to znamená, že pravidelně navště-

vují dentální hygienistku a chodí
k ní i se svým dítětem.

Ideální je, pokud toto dítě na-
vštěvuje mateřskou a základní
školu, která je zapojena do dlou-
hodobého preventivního progra-
mu. Naučit dítě správnému čiště-
ní zubů je běh na dlouhou trať
a od rodičů to vyžaduje důsled-
nost. Pravidelné návštěvy u den-
tální hygienistky pomohou rodi-
čům jak při motivaci, tak při efek-
tivitě čištění.

Další velkou pomocí je, když
dítě slyší stejné argumenty opako-
vaně i ve škole. Odměnou za úsilí
a důslednost je, že takové dítě má
předpoklady pro zachování zdra-
vých zubů po celý život.

LN Řídíte Český zelený kříž –
obecně prospěšnou společnost,
jejímž hlavním projektem je
Dětský úsměv. V čem tento pro-
gram spočívá?

Dětský úsměv je preventivní
program určený pro děti v mateř-
ských školách, na prvním stupni

základních škol a v dětských do-
movech. Dobré je, když ho dítě
zažije už ve školce a pak pokraču-
je v 1. až 4. třídě.

Nejdůležitější součástí je ná-
cvik čištění zubů. Lektorky kro-
mě toho hravou formou vysvětlu-
jí dětem souvislosti mezi vzni-

kem zubního kazu, správným čiš-
těním zubů a výživou. Probírají
se ale i témata, jak se zachovat při
úrazu zubů a další.

LN Inspirovali jste se v zahrani-
čí?

Vycházíme ze švýcarských
zkušeností. Tam si v šedesátých
letech minulého století uvědomi-
li, že ošetřování zkažených zubů
je podstatně dražší než promyšle-
ný plošný preventivní program.

Dlouhodobě prováděná švýcar-
ská studie dokládá snížení výsky-
tu zubního kazu o více než 80 pro-
cent. Podstatná je dlouhodobost
projektu a pravidelný nácvik čiště-
ní zubů. Představme si, jak dlou-
ho trvá, než se dítě naučí mýt si
ruce nebo zdravit…

LN Jak je to ve Švýcarsku s pod-
porou takovéto prevence ze
strany státu?

Náklady na projekt přebírají
jednotlivé kantony. A švýcarská
nadace pro instruktorky školní

péče o chrup se stará o vzdělávání
lektorek.

LNA jakou podporu má váš pro-
jekt?

Dětský úsměv nemá podporu
ministerstva zdravotnictví ani
zdravotních pojišťoven. Je to ško-
da, protože právě ze švýcarských
zkušeností vyplývá, že takovýto
typ preventivního programu
vede k významnému snížení ka-
zivosti zubů, a tudíž výdajů za
ošetření.

V České republice se přitom
z veřejného zdravotního pojištění
ročně vydá 1,5 miliardy korun za
plomby. Financování projektu
Dětský úsměv zajišťují z menší
části sponzoři, z větší pak rodiče
zapojených dětí.

LNV čem je Dětský úsměv odliš-
ný od jiných preventivních pro-
jektů zaměřených u nás na
zdraví dětských zubů?

Myslím, že se liší svojí důklad-
ností. Dětský úsměv je víceletý

projekt. Každá zapojená třída ab-
solvuje během školního roku šest
lekcí.

A náš projekt je hodně praktic-
ky zaměřen – během každé lek-
ce probíhá nácvik čištění zubů.
Máme stálý tým lektorek s profe-
sionálně zpracovanou metodi-
kou, do třídy chodí stejná lektor-
ka od začátku až do konce pro-
jektu.

LN Kolik škol se již vašeho pro-
jektu účastní a jak se vám daří
do něj vtáhnout učitele nebo ro-
diče?

Letos je do projektu zapojeno
27 škol. Rodiče jsou angažováni
už tím, že se podílejí na financo-
vání účasti svých dětí v projektu.
K tomuto způsobu financování
Dětského úsměvu jsme dospěli
kvůli nedostatku peněz z jiných
zdrojů a navedli nás na něj sami
rodiče, kteří nechtěli, aby projekt
skončil. Náklady na jedno dítě
za školní rok jsou minimální, činí
300 korun.

Hana Zallmannová FOTO ARCHIV

Zářivý úsměv chce každý, ale
pravidelná ústní hygiena
někdy nestačí. Jak o zuby
pečovat a jaké novinky vás
čekají v zubních ordinacích?

ZDENA LACKOVÁ

M
nozí lidé v touze
po bělejším
úsměvu experi-
mentují s bělicí-
mi pastami, ale

odborníci je příliš nedoporučují.
„Obsahují abrazivní částice, které
mohou poškozovat sklovinu. Bě-
lení zubů by se mělo provádět
pouze pod dohledem profesioná-
lů,“ upozorňuje stomatolog Petr
Jelínek z Kliniky GHC Praha.

Některé ordinace proto nabíze-
jí moderní způsoby bělení zubů
kombinací hydrogen-peroxidové-
ho gelu a modrého světla s přímě-
sí UV záření. Bělit se však mo-
hou jen zdravé zuby bez kazů, na
korunky metoda nezabírá. V tom-
to případě mohou pomoci fazety
– tenké keramické plátky, které
se připevní na zuby pacienta. Pou-

žívají se zpravidla na přední
zuby, ale lze je použít i na jediný
zub nebo právě na korunku.

A když hrozí zubní kaz? Nejen
rentgen, ale i moderní zobrazova-
cí metody, jako je laserová fluo-
rescence, dnes umožňují odhalit
kaz už ve chvíli, kdy ještě není vi-
dět. Takové minikazy zubaři mo-
hou ošetřit například tzv. remine-
ralizací – speciálními gely či pě-
nami, které nasytí poškozenou
sklovinu ionty vápníku a fluoru.

Dalšími možnostmi je ošetření
vysokofrekvenčním laserem
nebo pomocí ozonu. Bakteriální
účinky ozonu se využívají buď
jako prevence v rámci dentální hy-
gieny, nebo právě k ošetření počí-
najících kazů. U pokročilých
kazů už musí přijít ke slovu vrtač-
ka a plomba.

Když se zub zkazí natolik, že
ho musí lékař vytrhnout, nebo
o něj pacient přijde při úrazu, na-
bízejí některé ordinace „nový zub
na počkání“. Pomocí 3D tomogra-
fu nejprve zobrazí přesný rentgen
celé hlavy včetně zubů a jejich ko-
řenů. Vytvoří počítačový model
chybějícího zubu a systém zvaný
CEREC pak z keramického mate-

riálu „vysoustruží“ nový zub přes-
ně na míru. Tuto metodu v součas-
né době nabízí v Česku asi 150 or-
dinací, z toho 15 v Praze.

Opravdu víme, jak na to?
Lepší je pochopitelně zubnímu
kazu předcházet. Víme ale, jak na
to? Dnešní střední generace si
dobře pamatuje, jak v koupelně
stály kelímky a v nich kartáčky
tak velké, že se sotva vešly do
úst. S dětskými kartáčky to bylo
o něco lepší, ale jsou-li tvrdé či
měkké a jak s nimi dítě v ústech
nakládá, to nikdo moc neřešil.
O existenci mezizubních prostor
se také nemluvilo a mít umělé
zuby bývalo v důchodu běžné.

Čtvrt století od sametové revo-
luce se mnohé změnilo i v oblasti
dentální hygieny. Aliance pro bu-
doucnost bez zubního kazu, ne-
zisková charitativní organizace
sdružující celosvětově odborníky
z oblasti zubního lékařství, pro-
vedla vloni průzkum. Vyplynulo
z něj, že Česko patří v rámci střed-
ní a východní Evropy mezi země,
kde lidé nejvíce pečují o ústní hy-
gienu. Ve zprávě aliance se mimo
jiné uvádí, že více než 90 procent

Čechů je přesvědčeno o tom, že
ví, jak předcházet zubnímu kazu.

S tím, že je situace mnohem lep-
ší než před dvaceti lety, souhlasí
i Michal Kalita, prezident Asocia-
ce dentálních hygienistek. Dodává
ale, že je otázkou, zda těch 90 pro-
cent Čechů, kteří tvrdí, že vědí,
jak předcházet zubnímu kazu, je
o tom přesvědčeno právem.

„V ordinaci se často setkávám
s pacienty, kteří přicházejí s výraz-
nou kazivostí či s onemocněním
parodontu neboli závěsného apará-
tu zubů. V drtivé většině případů
se domnívají, že o svůj chrup pe-
čují, jak nejlépe to jde. Po první
návštěvě dentální hygieny však
často zjišťují, jak se mýlili.“

Naučit se, jak správně odstraňo-
vat zubní plak, není zas tak jedno-
duché. Každý pacient potřebuje ji-
nou instruktáž a výběr pomůcek,
vše musí přesně odpovídat situaci
v ústech, podstatná je i manuální
zručnost pacienta.

Stomatologové volají po tom,
aby se rodiče s batoletem vypravi-
li poprvé do jejich ordinace už
mezi půlrokem a prvním rokem
jeho věku, aby si dítě na toto pro-
středí zvykalo. U nejmenších dětí

je prevence zubního kazu založe-
na především na opatřeních ve vý-
živě a v zubní hygieně.

Kromě správné a pravidelné
techniky čištění zubů by rodiče
měli dětem předat i další důležité
zvyky: omezení konzumace cuk-
rů. Dítě by mělo dostat večer po
posledním jídle a vyčištění zubů
už jen čistou pitnou vodu. Po ulo-
žení ke spánku totiž výrazně klesá
produkce slin, které během dne
pomáhají s očišťováním zubů a do
určité míry je chrání proti kazu.

Výuka dentální hygieny v do-
mácím prostředí musí začít ihned
poté, co se dítěti začne prořezávat
první zoubek. „S profesionální
dentální hygienou u dětí je to vel-
mi individuální, ale dítě se může
nenásilnou formou s ordinací den-
tálního hygienisty seznamovat již
kolem druhého roku věku,“ říká
Michal Kalita.

Zubař, nebo hygienista?
„K zubařce se obvykle dostanu, až
když mám problém, na prevenci
zapomínám,“ přiznává šedesátile-
tý pan Aleš. Nevzpomíná si, že by
s ním zubařka někdy probírala, jak
má vypadat správné čištění zubů.

„Odstranění zubního kamene a ná-
cvik správné techniky čištění
může provádět i zubní lékař v rám-
ci preventivní prohlídky. Nicméně
stomatologové jsou hodně vytíže-
ni, zatímco dentální hygienisté
mají na pacienta dostatek času,“ je
přesvědčen Michal Kalita.

Ideální podle něj je, pokud zub-
ní lékař při vstupní preventivní
prohlídce zhodnotí úroveň pacien-
tovy péče o dutinu ústní a násled-
ně ho odešle na vstupní dentální
hygienu. Stejně jako jsou během
roku důležité dvě preventivní pro-
hlídky u stomatologa, je dobré na-
vštívit se stejnou frekvencí i ordi-
naci dentální hygieny. Lidé s vý-
raznými zdravotními problémy
v oblasti parodontu samozřejmě
potřebují chodit častěji.

Dentální hygienista doporučí
správné pomůcky pro domácí úst-
ní hygienu, ale také pomůže se
správnou technikou čištění. Může
provádět i fluoridaci či ošetření cit-
livých krčků. „Všechny tyto postu-
py společně se správnou a pravi-
delnou péčí o chrup vedou k léčbě
zánětu dásní a parodontu a výraz-
ně snižují riziko vzniku zubního
kazu,“ dodává Michal Kalita.

I nfekci ústní dutiny mohou
lidé získat i tehdy, pokud se
příliš důvěrně mazlí se svý-

mi psy či kočkami. Od zvíře-
cích mazlíčků hrozí především
různé přenosné infekce – zoonó-
zy (od koček například mykó-
zy, bakteriální, virové, parazitár-
ní a další infekce).

Kontakt sliznic při líbání či
olizování může být ideální pří-
ležitostí pro přenos takové in-
fekce, a to platí i pro mikroor-
ganismy způsobující záněty
dásní a parodontitidu. Tento
fakt byl různými studiemi pro-
kázán. Neznamená to přenos
choroby, ale jejího důležitého
předpokladu: bakterie. Při dob-
ré ústní hygieně se však zánět
nerozvine.

Podobně se bakterie způso-
bující zubní kaz přenášejí také
mezi lidmi, nejčastěji z matky
na dítě. Konkrétně se jedná
o mikroorganismus zvaný
Streptococcus mutans. Lékaři
proto doporučují, aby mamin-
ky, ve snaze ochránit své dítko
před nečistotami, neolizovaly
jeho dudlík a nepoužívaly
samy lžičku, kterou potomka
krmí. zl

Jedno hodinové ošetření dentálním hygienistou
stojí 700–1500 Kč. Záleží na lokalitě zubní ordinace,

jejích provozních nákladech a na prováděných
výkonech.

Pacient, který chodí pravidelně dvakrát ročně
na dentální hygienu a dbá rad a pokynů

dentálního hygienisty, tedy do prevence ročně
investuje zhruba 2000 Kč + určitou cenu
za pomůcky a prostředky domácí ústní hygieny.

Tato roční investice je srovnatelná s jedním
ošetřením komplikací zubního kazu.

Pokud je nutné zub proteticky ošetřit (dát
korunku), musí pacient zaplatit již násobek této

částky.
V případě nutnosti zub vytrhnout a řešit

situaci můstkem či implantátem zaplatí
pacient již desetinásobek této částky.

Zmíněná stomatologická
ošetření, ačkoliv již
dnes nejsou
bolestivá, nepatří
k nejpříjemnějším
a odehrávají se

zpravidla během
několika návštěv.

Pět kroků pro váš
úsměv na celý
život
Doporučení České
stomatologické komory. Více
najdete na www.sduz.cz.

Pravidelné návštěvy
zubního lékaře a dentálního
hygienika (každých šest
měsíců), kteří zkontrolují
chrup, odhalí případné
problémy a poradí, jak zlepšit
ústní hygienu.

Čištění zubní pastou
s fluoridy (ráno a večer), jež
pomáhají chránit chrup před
kazem vznikajícím následkem
působení bakterií zubního
plaku.

Používání mezizubních
kartáčků a dentálních nití,
které umožňují mechanické
čištění povrchu zubů
nedostupných pro zubní
kartáček.

Používání antibakteriální
ústní vody, která očistí
povrchy sliznic a zároveň
odstraní z povrchu zubů
zbytky zubního plaku
po mechanickém čištění.

Žvýkání žvýkaček bez
cukru, které zvyšuje
produkci slin, čímž pomáhá
neutralizovat kyseliny
v zubním plaku a zároveň
posilovat zubní sklovinu.

Proč se dentální hygiena vyplatí

pacient již desetinásobek této částky.
 Zmíněná stomatologická  Zmíněná stomatologická 
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Nový zub na počkání a léčba ozonem

Nelíbejte
zvířata, lžičky
neolizujte

S výukou péče o chrup začněte ve školce
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PRAHA Jak sami zubaři upozorňu-
jí, za většinu problémů s chrupem
si můžeme sami. Nedbáme dosta-
tečně na hygienu úst, kouříme.
Účty za opravy zkažených zubů
se pak šplhají do tisíců a v přípa-
dě závažnějších defektů i do dese-
titisíců.

„Lidé si nečistí nebo neumí čis-
tit zuby. Ničí si tvrdé i měkké tká-
ně dutiny ústní tvrdými kartáčky
a vodorovnými pohyby a nečistí
si mezizubní prostory. Domnívají
se, že ústní voda a rotační elektric-
ký kartáček všechno zachrání,“
vypočítává nejčastější chyby praž-
ská stomatoložka Františka Anna
Svobodová, která provozuje am-
bulanci v Nemocnici Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromejské-
ho.

I když se nám v ústech pokazí
zdánlivá maličkost, je také chy-
bou na počátku šetřit na kvalitní
péči. Je totiž mnohem snazší a ur-
čitě i levnější řešit drobnosti než
komplikované situace po mnoha-
letém zanedbávání chrupu.

„Lidé by také neměli mluvit
před dětmi negativně o zubařích
a jejich ošetřování. Často neinves-
tují do chrupu svých dětí, protože
mají pocit, že se to nevyplatí,
když ty zuby stejně vypadnou.
Kvalitní ošetření je ale lepší než
trhání shnilého zubu řvoucímu dí-
těti po nedostatečném či nedoko-
nalém ošetření zubu,“ upozorňuje
Svobodová.

Takový zážitek si totiž dítě pak
nese s sebou a v dospělosti koli-
krát nejde včas k zubnímu lékaři,

protože má fobii a přijde až v mo-
mentě, kdy už nemůže snést bo-
lest, a to je trochu pozdě. Náprava
ho pak stojí mnoho peněz a ne
vždy lze pracovat zcela bezbolest-
ně.

Podle Svobodové by rodiče
také měli dětem zuby dočišťovat
dostatečně dlouho. „Je nutné jim
pomáhat, dokud si to nechají děti
líbit, tedy cca do 12 let, a to opět
včetně mezizubních prostorů,“
radí. A jedna z nejbanálnějších
chyb: jídlo, které si dáme po ve-
černím čištění zubů. Vadí i jabl-
ko. A ráno je třeba cídit chrup až
po snídani, aby efekt čištění
aspoň nějakou dobu vydržel.

A samozřejmě to nejdůležitěj-
ší: je třeba chodit na pravidelné
preventivní prohlídky. myš

Zubaři již nechtějí dotovat
podceněné zákroky. Mezi
hrazenými výkony by
ponechali vše, co nemůže
pacient ovlivnit svým
chováním. Tedy především
správným čištěním zubů.

MARCELA ALFÖLDI
ŠPERKEROVÁ

PRAHA Zubní lékaři opět vytáhli
do boje. Chtějí, aby amalgámové
plomby nebyly hrazeny ze zdra-
votního pojištění. Za jednu totiž
dostávají 242 koruny, což je
podle nich sotva polovina nákla-
dů. „Náklady na jednotlivé výko-
ny rostou, a to výrazně vyšším
tempem, než jakým jsou kosme-
ticky čas od času navyšovány je-
jich úhrady,“ uvádí představen-
stvo České stomatologické ko-
mory (ČSK) ve svém otevřeném
dopise. Tento trend již podle něj
nelze kompenzovat dalším zkra-
cováním času výkonu, ošetřová-
ním stále většího množství paci-
entů či prodlužováním pracovní
doby.

Uvedená dvěstěčtyřicetikoru-
nová úhrada od pojišťovny totiž
znamená, že se průměrná ordina-
ce může pacientovi věnovat se
vším všudy 10 minut. Jenže v reá-
lu se často nepodaří zub vyvrtat
a vyplnit amalgámem a plombu
upravit rychleji než za třicet mi-
nut. „Nemůžeme do nekonečna
dotovat takzvané plně hrazené
výkony, když za dvacet let jejich
takřka stejných úhrad vzrostla je-
jich skutečná hodnota trojnásob-
ně,“ zdůrazňuje komora.

Amalgámové plomby se navíc
hradí jen v jejich nejzákladnějším
provedení, které podle odborníků
již neodpovídá postupu lege artis
(tedy není v souladu s uznávaný-
mi metodami). Výplně přitom pat-
ří k nejfrekventovanějším zákro-
kům v zubní ambulanci. Ročně
jich dentisté udělají kolem šesti
milionů.

Vedle nich navrhují vyčlenit
z okruhu hrazených výkonů napří-
klad také čištění kořenových ka-
nálků, lidově řečeno jde o léčení
zubu resp. vytahování nervů. Za
kanálek zubaři mohou od pojišťo-
ven inkasovat až 285 korun, v sou-
kromé praxi ale pacienti platí ko-
lem dvou a půl tisíce.

Ministerstvo vidí čísla jinak
„Řešení uvedených požadavků
není v kompetenci zdravotních
pojišťoven. Jde o kroky, které by
si vyžádaly legislativní změny,“
vysvětluje mluvčí Všeobecné
zdravotní pojišťovny Oldřich Ti-
chý. Zdravotní pojišťovny ovšem
nemohou úpravu zákonů ani ofi-
ciálně navrhovat.

Dentisté argumentují tím, že
v posledních letech se snižuje po-
díl úhrad za zubní péči z celkové-
ho zdravotnického balíku. S poža-

davkem ale zatím narazili na mi-
nisterstvu zdravotnictví. Jeho
mluvčí Štěpánka Čechová namít-
la, že v reálných číslech vypadá si-
tuace jinak. Výdaje pojišťoven na
zubní péči stouply z 9,93 miliar-
dy v roce 2010 na 10,32 miliardy
korun loni, pro příští rok zní ná-
vrh na 10,69 miliardy korun.

„Dopis stomatologů vnímáme
jako příspěvek do probíhajícího
dohodovacího řízení. Minister-
stvo do něj nezasahuje, dohodu
stran bude respektovat a přenese
ji do úhradové vyhlášky,“ dodala.

Aby se plomby a další výkony vy-
ňaly z hrazených, musí se ale
upravit zákon.

Za rozumný považuje požada-
vek dentistů exministr zdravotnic-
tví Leoš Heger, který dokonce
v roce 2013 novelu zákona v tom-
to smyslu navrhl. Shodila mu ji
ale sama tehdejší koalice, přede-
vším Věci veřejné nechtěly tako-
vou změnu připustit. „Přitom
jsme navrhovali, že plomby bu-
dou mít i nadále hrazené děti a se-
nioři. Ze zahraničních zkušeností
navíc vyplývá, že přímé platby za

výplně motivují obyvatele k lepší-
mu čištění zubů,“ řekl LN posla-
nec Heger (TOP 09).

Mezi hrazenými výkony by ko-
mora ponechala hlavně preventiv-
ní prohlídky. „Na vyčištěném
zubu kaz nevznikne. Pak by mezi
nimi měly zůstat plomby pro děti
do 18 let a pro seniory nad
65 let,“ upřesňuje prezident ČSK
Pavel Chrz. Přímé placení za výpl-
ně by se také nemělo týkat pacien-
tů, kteří trpí chorobami, jež se pro-
jevují v dutině ústní, jako napří-
klad onemocnění zubní skloviny,

nebo podstoupil-li nemocný oza-
řování slinných žláz, což zničí je-
jich funkci. Hrazeno by tedy
mělo zůstat vše, co není ovlivni-
telné chováním pacienta.

Vše ostatní si mají lidé platit
sami, na což si beztak již nyní
část pacientů zvykla. Platby u jed-
notlivých zubařů se ale diametrál-
ně liší a pacient nikde nenajde
žádné vodítko, jestli ceník jeho
dentisty odpovídá poměrům nebo
je-li přemrštěný. Jediné, co může,
je navrženou kalkulaci konfronto-
vat s konkurenční ordinací.

Pokud se mu nepodaří se svým
dentistou domluvit, může na
webových stránkách komory hle-
dat jiného, který přijímá nové pa-
cienty. „Nicméně pozor, jsou tam
uvedeni jen ti, kteří o to stojí.
Může se také obrátit na kterouko-
liv pobočku VZP, kde mu pora-
dí,“ radí Tichý.

Ordinace za dva miliony
Někomu se mohou zdát i ceny
těch levnějších dentistů vysoké,
jenže je třeba připomenout, že vy-
bavit ordinaci je poměrně vysoká
investice. Pod milion se to nepo-
daří ani v „holovýbavě“, středně
vybavená ordinace přijde na část-
ku kolem dvou milionů korun.
Výdaje se přitom musí vrátit do
šesti let, kdy končí životnost větši-
ny přístrojů. A to není řeč o výda-
jích na případné stavební úpravy
místností.

Další statisíce ročně vydají zu-
baři za materiál a servis a údržbu
přístrojů. Někteří zubaři si platí
více sester, recepční a vysoký ná-
jem na atraktivním místě. Jiní do-
kážou stlačit režii na minimum
díky nízkému nájmu a levnému
personálu, a to je základem tak ši-
rokého rozptylu cen. A samozřej-
mě i v zubařině se vyskytují zlato-
kopové, kteří se nestydí účtovat
přehnané částky za někdy i nekva-
litní práci.

Podle dat ČSK v zemi aktivně
působí celkem osm tisíc zubařů.
Ze zdravotního pojištění ambulan-
ce ročně inkasují kolem deseti mi-
liard korun. Objem přímých pla-
teb od pacientů ale není oficiálně
nikde zdokumentován. Z podkla-
dů od několika zubařů lze odhad-
nout, že se zřejmě tyto hrubé pří-
jmy pohybují mezi patnácti až
dvaceti miliardami korun. Prů-
měrná ordinace si tedy ročně při-
jde na něco přes milion korun od
pojišťoven a další jeden a půl až
dva miliony od svých pacientů.
Pokud tedy dentista investoval do
ordinace dva miliony korun
a chce, aby se mu peníze vrátily
do čtyř let, musí ročně vytvořit
půlmilionový čistý zisk.

Trh stomatologů je dosud znač-
ně rozdrobený, většina provozuje
vlastní praxi, a když má někdo
čtyři ordinace, je již považován
za velkou firmu.

„Zubní lékaři nechtějí prodávat
své praxe velkým společnostem,
vždy si najdou raději svého násle-
dovníka,“ potvrzuje Chrz.

Neplaťte za ošetření zbytečně
PRAHA Každý zubař má vlastní ce-
ník, někde za vyvrtaný zub a plom-
bu zaplatíte i dva a půl tisíce, jinde
několik stokorun. Výše doplatků
ani pěkně vymalovaná a designo-
vě vybavená čekárna vám však vů-
bec nic neřeknou o úrovni péče
konkrétního stomatologa.

„Rozhodně nic o jeho kvalitách
nezjistíte při prvním kontaktu
z toho, že se na vás usmívá sestřič-
ka. Je proto dobré vycházet ze
zkušeností příbuzných, zná-
mých,“ radí prezident České sto-
matologické komory Pavel Chrz.
Zubař s vámi musí komunikovat.
Měl by pacientům vysvětlit, proč
a co jim bude dělat. Případně na-
bídnout druhou variantu, pokud
nesouhlasí s nabízeným řešením.
Když vám řekne, sedněte si, ote-

vřete pusu, něco vrtne a řekne si
o pět set korun, je to špatně.

Měl by vás také dopředu sezná-
mit s detailním rozpočtem pláno-
vaných výkonů, abyste nečelili
nepříjemnému překvapení při zá-
věrečném kasírování. Každý paci-
ent má samozřejmě právo ověřit
si kalkulaci u konkurence.

„Dalším rozpoznávacím zname-
ním může být fakt, že vás neobjed-
ná za týden, tedy má hodně pacien-
tů. Během vstupní prohlídky si
udělá rentgeny a vaše ústa pro-
hlédne skutečně detailně. A také
hned nemluví o nových celokera-
mických korunkách,“ vypočítává
orientační body pražská zubařka
Františka Anna Svobodová.

Stomatolog, který na vás ne-
chce jen vydělávat, také neřeší

přednostně problémy na před-
ních zubech, ale spíš na těch zad-
ních. Když má dovolenou nebo
je nemocný, má domluvený zá-
stup. „Když máte akutní pro-
blém, že nespíte bolestí, neřekne
vám, že má plno a že vás objedná
za měsíc a půl,“ doplňuje Svobo-
dová.

Měl by také uvážlivě reagovat
na reklamace například rozbité
plomby nebo nesedící korunky,
a ne hned pacienta zpražit, že
o chrup řádně nepečoval.

Lidé také mohou sledovat, zda
jejich lékař občas chodí na škole-
ní nebo má na zdi nějaký certifi-
kát. „No a v dnešní době si ho asi
můžete vygooglovat a přečíst si
recenze k jeho práci,“ dodává
pražská stomatoložka. myš

Počet
praktických
zubních
lékařů

6527

Zubaři a jejich pacienti

Počet ošetření v ambulancích

17 739 020
44,5 %

bylo preventivních

Počet
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na 1 zubaře

1640

Počet
léčených
pacientů
na 1 lékaře
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Počet léčených pacientů

7 544 802

Počet
specialistů

590
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Náklady VZP
na ambulantní
stomatologii
(v mil. Kč)

Poznámka:
*vyplývá ze
zdravotně
pojistného plánu

5726,4
5699,0

5592,8

5935,0

Zdroj: OECD Health Data / ÚZIS / VZP

Počet praktických
zubních lékařů
na 10 000 obyvatel

Mexiko 1,2
Polsko 3,2

Jižní Korea 4,4
Švýcarsko 5,2

Velká Británie 5,3
Austrálie 5,6
Rakousko 5,7
Maďarsko 5,7
Slovinsko 6,3
Francie 6,4
Izrael 6,8
Belgie 7,1
Česko 7,1

Japonsko 7,8
Německo 8,2

Lucembursko 8,3
Island 8,4
Norsko 8,6

Estonsko 9,0

(za období 2013)
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Příklady cen stomatologických výkonů (v Kč)
Srovnávat mezi jednotlivými ordinacemi je obtížné. Například cena za plombu je vždy jen
orientační, protože záleží na velikosti vrtaného kazu. V redakci jsme proto použili informace ze
serveru LékařiOnline.cz, který shromažďuje údaje od několika desítek zubních lékařů či klinik.
Některé zákroky jsou plně nebo částečně hrazeny pojišťovnami.

Bělení zubů
1000 / 15 500

5818

Celokera-
mické fixní

náhrady zubu
3082 / 11 500

8166

Dentální
hygiena

350 / 1900
1082

Ošetření
kořenových
kanálků

320 / 11 000
2261

Komplexní
prohlídka
u dítěte

350 / 2000
681

Léčba
parodontózy
290 / 20 000

3095

Ortodoncie*
(rovnání zubů

pomocí rovnátek)
580 / 45 000

12 904

Extrakce
zubu

30 / 5000
2303

Zubní
výplně

400 / 3500
1398

Diagnodent
(časné

odhalení kazu)
95 / 620

382

HealOzone
(ozónová

terapie kazu)
200 / 620

448

Průměrná
cena

Celoplášťové
kovové fixní
náhrady

330 / 6000
2649

Celoplášťo-
vé plastové/

kompozitní fixní
náhrady

900 / 7500
3419

Cerec
(zákroky

pomocí robotu)
2650 / 9900

6753

Keramické
fazety

3000 / 12 900
7990

Keramické
korunky
a můstky

2000 / 22 000
8433

Zirkonové
(celokeramické)

implantáty
6000 / 19 200

16 640

Protézy
1850 / 19 500

9600

Augmenta-
ční techniky kos-
ti (dostavění chy-
bějící čelisti)

1500 / 25 000
8639

Zubní
implantát

(umělá náhrada
chybějícího zubu)
6000 / 45 000

20 289

Co zaplatí VZP
(příklady výkonů a jejich
cen v Kč pro rok 2015)
Komplexní vyšetření při
registraci pojištěnce 398

410Preventivní
prohlídka

315Ošetření zubního kazu,
fotokompozitní výplň

700Kompl. léčba chronic.
onemocnění parodontu

168Extrakce
zubu

420
Konzervačně-chirurgická
léčba komplikací
zubního kazu

800
Kontrola léčby
ortodontických anomálií
s použitím fixního
aparátu (zámečků)

Podle průměrné ceny

Nejlevnější
zákrok

Nejdražší
zákrok

Branemarkův
můstek

(umělá zubní náhrada
našroubovaná na několik

implantátů v čelisti)

10 000 / 120 000
81 000

Výkon

Cena
min.

Cena max.

Zdroj: LékařiOnline.cz

Najděte si dobrého zubaře

Za plomby by se mělo platit
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Péči zubních lékařů považuje
řada lidí za drahou.
Stomatologové ale
upozorňují na vysoké
náklady. „Veřejnost někdy
získává dojem, že zubní
lékaři podvádí. Ale na nás
chodí často cenové kontroly
z finančních ředitelství
a sledují, jestli cenu tvoříme
správně,“ zdůrazňuje
prezident České
stomatologické komory
Pavel Chrz.

MARCELA
ALFÖLDI-ŠPERKEROVÁ

LN Je v Česku dost ambulant-
ních zubařů?

Situace je na hraně, vůbec nic
by se nestalo, kdyby jich bylo
více. Problém je v tom, že jsou po
zemi rozloženi nerovnoměrně.
Jsou oblasti, jako velká města, kde
je hodně zubních lékařů, a jsou
místa, kde jich je nedostatek.

Další věcí je nevýhodné věko-
vé složení zubařů. Stále ještě jich
je třetina starší 60 let a ti již větši-
nou nepracují na plný výkon, ale
jen třeba pět šest hodin denně. To
je asi hlavní důvod, proč se tvrdí,
že je nedostatek zubních lékařů.

LN O nevýhodném věkovém slo-
žení se mluví již řadu let. To ne-
mají mladí lidé zájem studovat
stomatologii?

Mají velikánský zájem, ale prů-
chodnost fakultami je omezena
množstvím peněz. Studium sto-
matologie je drahé, protože stu-
denti se již od počátku učí praxi.
Cvičí nejprve na fantomech (si-
mulátorech pacienta), později
ošetřují i pacienty. Na rozdíl od
všeobecných lékařů, kde jde pře-
vážně o teorii.

LN Za jak dlouho po absolvová-
ní fakulty může zubař pracovat
samostatně?

Prakticky hned druhý den poté,
co složil závěrečné zkoušky. Na-
štěstí toho mladí zubaři příliš ne-
využívají a raději zůstanou jeden
dva roky v zaměstnaneckém po-
měru u zkušenějšího kolegy. Chá-
pou, že jsou nabiti teoretickými
znalostmi, ale potřebují si je osvo-
jit v praxi.

LN Kolik stojí vybavit ordinaci,
aby odpovídala standardům?

Kdybych chtěl mít super vyba-
venou praxi, bude se částka pohy-
bovat kolem tří milionů korun,
možná i výše. O výši investice
také rozhoduje, jestli ordinaci bu-
duji na zelené louce, kdy musím
dát další peníze do stavebních
úprav prostor, nebo jestli si ji pro-
najímám na některé poliklinice.
Ale i ta spodní hranice bude od
jednoho milionu korun výš, spíše
kolem milionu a půl. Musí se poří-
dit křeslo, nástroje, pomocné pří-
stroje, jako je sterilizátor, rentgen
a jiné. Tyto výdaje pak nelze uhra-
dit jen z veřejného zdravotního
pojištění.

LN Jaký je u průměrné ordinace
podíl příjmů z veřejného zdra-
votního pojištění a přímých pla-
teb od pacientů?

Hodně záleží na konkrétní ordi-
naci, ale stále ještě není užíváno
přímých plateb v maximální
míře. Pokud by se využily všech-
ny možnosti, pak by 60 procent
příjmů pocházelo přímo od paci-
entů a 40 procent ze zdravotního
pojištění. Ale většinou je poměr
obrácený.

LN Kolik zubařů vůbec nemá
smlouvy se zdravotní pojišťov-
nou?

Myslím, že jich bude tak do de-
seti procent.

LN Nedávno stomatologická ko-
mora uveřejnila otevřený do-

pis, v němž žádá, aby se zúžil
rozsah hrazených výkonů. O co
přesně se snažíte?

V tomto dopise se snažíme poli-
tikům, ministerstvu i novinářům
vysvětlit, že problém s úhradami
zubní péče je již kritický. Je potře-
ba, aby se jím ministerstvo začalo
vážně zabývat. Z údajů od analy-
tické komise zdravotních pojišťo-
ven jednoznačně vyplývá, že se
neustále snižuje podíl příjmů, kte-
ré jdou na stomatologickou péči.
Úhrada většiny výkonů je tak pod-
hodnocena, že musíme zkracovat
čas na ošetření. Politici a pojišťov-
ny buď musí říci, že se zubní léka-
ři dostali z hlediska příjmů ze
zdravotního pojištění na dno,
a zase začít objem těchto peněz
zvedat – nebo je druhá možnost,
která se nám zdá rozumnější, a to
některé výkony, jako jsou výplně
nebo ošetření kořenových kanál-
ků a možná i další, úplně vyjmout
z veřejného zdravotního pojištění.
Z něj by měla být hrazena jen tako-
vá péče, která není až tak ovlivni-
telná chováním pacienta. Ale zub-
ní kaz je zcela jednoduše ovlivni-
telný chováním pacienta. Proto by
ošetření kazu a jeho následků ne-
mělo být hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění.

To pochopili například v Bul-
harsku, kde máte ročně hrazenu
jednu preventivní prohlídku a dvě
výplně nebo dvě prohlídky a jed-
nu výplň. To by třeba také byla
cesta, ale musí se o věci začít
u nás diskutovat. A námitky mi-
nisterstva zdravotnictví jsou jen
populistické řeči. Jestliže nám za
plombu platí 240 korun, znamená
to, že se mohu pacientovi věnovat
deset minut. To je přece nesmysl,
abych byl schopen za sedm mi-

nut, které pacient ve finále stráví
na křesle, udělat plombu.

LN Zrovna u té plomby je asi
dražší práce než amalgám...

Ano, režie průměrné zubní ordi-
nace vychází na 25 korun za minu-
tu její práce. To jsou auditovaná
čísla, která jsme předkládali i mi-
nisterstvu financí. Kontrolují je fi-
nanční ředitelství.

LN Debata o vynětí amalgámo-
vých plomb z hrazené péče se
vedla již za ministra Hegera.
Kam vlastně nakonec dospěla?

Pan ministr Heger pochopil, že
naše argumenty jsou racionální,
a snažil se v parlamentu prosadit,
aby si plomby lidé hradili ze své-
ho. Ale návrh neprošel přes někte-
ré politiky.

LN A vy si myslíte, že za této vlá-
dy má váš návrh šanci projít?

Neprojde, samozřejmě. Ale
musí se začít vést diskuse. Zubaři
jsou tak rozzlobení, že pacientům
přestanou nakonec nabízet veške-
rou péči, která je hrazena z veřej-
ného pojištění.

LN Ale řada jich tuto péči nena-
bízí již nyní.

Ano, v Praze. Ale venku je jiná
situace. Většina nákladů je stejná
v Praze i na venkově, v hlavním
městě jsou dražší jen nájmy.
A přesto 240 korun za amalgámo-
vou plombu není schopno pokrýt
režii ambulance ani mimo hlavní
město.

LN A vy jste tento svůj návrh
jen tak přednesli veřejnosti,
nebo jste s ním byli za panem
ministrem?

S ministerstvem zdravotnictví
je o těchto věcech asi zbytečné ho-
vořit. Vyjádření mluvčí resortu
mluví za vše. Ale zdravotní pojiš-
ťovny, které o problému vědí,
naši situaci chápou. Jenže nemají
sílu vzít jinému medicínskému
segmentu miliardu a dát ji zuba-
řům. Nehledě na to, že s koneč-
nou platností úhrady stanovuje
ministerstvo svou vyhláškou.
A to mnohdy tak, že lékaři se s po-
jišťovnami dohodnou na výši
úhrady, a pak, nadneseně řečeno,
ministerstvo zdravotním pojišťov-
nám řekne, že mají hradit zdravot-
ní péči ještě třeba v deseti dalších
nemocnicích. Pojišťovny pak do
poslední chvíle vyčkávají a drží
si rezervy, protože nevědí, co řek-

ne vyhláška. Jestli bude odpoví-
dat jejich ekonomickým možnos-
tem, nebo jestli jim ministerstvo
do bilance hodí vidle.

LN Plomby jsou asi nejběžněj-
ším zákrokem ve stomatologii...

Zcela určitě, těch se udělá roč-
ně asi šest až šest a půl milionu.
A šest a půl milionu výplní by při
současných cenách představova-
lo 1,3 miliardy korun nárůstu, po-
kud by se měly úhrady výplní
zdvojnásobit a tím se dostat na ná-
kladové ceny. Ale tyto peníze by
se musely někde najít.

LN Kdo o tom musí rozhod-
nout?

V příloze číslo 1 zákona o veřej-
ném zdravotním pojištění je uve-
deno, co není hrazeno. Proto by
muselo ministerstvo zdravotnic-
tví nebo parlament dát návrh no-
vely, aby se v něm ocitly výplně.

LN Jak se mohou ceny za nehra-
zené výkony tak diametrálně li-
šit mezi zubaři navzájem?

To, co není hrazeno, podléhá
věcnému usměrnění ceny. Do ní
lze zahrnout ekonomicky opráv-
něné náklady a přiměřený zisk.
Se ziskem se moc manipulovat
nedá, protože to by při kontrole
zubařům neprošlo. Nicméně ná-
klady se liší zásadně. I řádově.
Něco jiného je nájem na Václav-
ském náměstí a nájem v malém
městě. Režii také zásadně ovliv-
ňuje úroveň vybavení ordinace.
Veřejnost někdy získává dojem,
že zubní lékaři podvádí. Ale mu-
sím upozornit, že na nás chodí
často cenové kontroly z finanč-
ních ředitelství a sledují, jestli
cenu tvoříme správně. A pokuty
vůbec nejsou malé.

LN A co to je přiměřený zisk?
Nikdo nechce stanovit jeho hra-

nici, diskuse se točí okolo metodi-

ky výpočtu. Ale na ministerstvu
financí ho připodobňují k marži
lékáren. Takže by měl být asi ko-
lem 20 procent. Jestliže si do kal-
kulace přidám odměnu podnikate-
le, neměl by už být zisk tak veli-
ký. Na druhou stranu může dosáh-
nout i třiceti procent, když vysvět-
lím, že si za pět let musím ušetřit
na novou stomatologickou sou-
pravu. Kontrolor se pak přijde
ujistit, zda jsem si vybavení
opravdu koupil, nebo jestli jsem
letěl na Bali.

LN A kontroloři mohou takové
jednání pokutovat i zpětně?

Ano. Pokuty jsou v řádu deseti-
tisíců a ještě se vystavuji nebezpe-
čí, že najdou-li nesrovnalosti, bu-
dou mě pak kontrolovat každou
chvilku.

LNNepomohlo by, kdyby stoma-
tologická komora vyvěsila na
svých stránkách orientační ce-
ník základních výkonů?

To bychom udělali strašně
rádi. Kdysi jsme takový ceník při-
pravili, ale dostali jsme pokutu
od antimonopolního úřadu, proto-
že bral komoru jako organizaci,
která může ovlivnit podnikatel-
ské prostředí a hospodářskou sou-
těž. Takže to nelze.

LN Co může pacient dělat, když
má pocit, že ceny za zákrok na-
účtoval zubař přehnané?

Může si stěžovat u nás na ko-
moře nebo na finančním ředitel-
ství. Těmito podněty se opravdu
zabýváme, takže si nikdo nemusí
myslet, že jsme nějaká bílá mafie.

LN Pokud i vám připadá, že
cena je přemrštěná, jak postu-
pujete?

Můžeme si s dotyčným promlu-
vit, jenže do účetnictví mu nahlí-
žet nesmíme. Takže můžeme upo-
zornit příslušné orgány, že se děje
něco, co by se dít nemělo. Ale co
to je přemrštěná cena? Mnoho pa-
cientů nechápe, proč by měla jed-
na plomba stát pětistovku. Ale
ona tolik stojí.

LN Pět set korun je dobrá cena,
ale třeba dva a půl tisíce za jed-
nu výplň už je dost, ne?

Může se to také stát, za podmín-
ky, že je použita veškerá speciali-
zovaná technologie. Například
speciální blána, která zamezí, aby
se do vyvrtané části dostala vlh-
kost, protože tam se pak bílá

plomba nepřilepí a zub se dále
kazí. Ale dva a půl tisíce za běž-
nou práci je asi přehnané.

LN Když se rozpadne plomba po
čtyřech měsících, může zubař
říci, že jsem se o zuby špatně sta-
rala. Lze práci reklamovat?

Nevím, jestli si to dnes ještě lé-
kaři troufnou. Pojišťovna hradí
výplň na jednom zubu jednou za
rok. Jestliže dělám pacientovi bí-
lou plombu, kterou si sám platí,
počítám, že mu vydrží násobně
déle. Pokud se plomba pokazí
dřív, tak ji musím opravit zadar-
mo.

LN Dobře se prý mají zubaři
v pohraničí, protože se k nim
chodí léčit cizinci, pro něž je
tato péče levnější než doma.

Je pravda, že speciálně v již-
ních Čechách jsou lokace, které
jsou opravdu postaveny na ra-
kouské klientele. Jinak samozřej-
mě všichni, kteří mají možnost
přílivu zahraničních pacientů,
toho využívají.

LN Co je momentálně největším
výkřikem ve stomatologii?

Nyní nejvíc jede implantolo-
gie. Mít implantát je samozřejmě
něco úplně jiného než mít v puse
částečné snímatelné náhrady, úpl-
né protézy nebo si kvůli ztrátě
jednoho zubu nechat brousit dva
okolní. I když vám zuby chybí
zcela, můžete dostat nový chrup
napevno. Zavedeme vám šest im-
plantátů do horní a šest do dolní
čelisti a spojíme můstkem. Ošet-
ření je ale drahé, komplet celá
ústa stojí při rozumné ceně mezi
250 až 300 tisíci. A když jsou im-
plantáty dobře zavedené, vydrží
věčnost.

Může všechno
zdědit váš syn,
ale jen za podmínky,
že dostuduje?

zákony nově
nový seriáL Ln od 1. 6.

Režie průměrné
zubní ordinace
vychází na 25 korun
za minutu. Úhrada
většiny výkonů je tak
podhodnocena, že
musíme zkracovat
čas na ošetření.

My nejsme žádná bílá mafie
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Pavel Chrz (61)
■ Absolvoval 1. LF UK v Praze.
Od promoce se věnoval oboru orální
chirurgie, od roku 1994 provozuje
vlastní zubní ordinaci.
■ V letech 2005 až 2008 byl
členem vědecké rady 1. LF UK, mezi
roky 2000 a 2008 předsedou České
stomatochirurgické společnosti. Od
roku 1994 je viceprezidentem
stomatologické komory, mezi jeho
nejvýznamnější úkoly patřila tvorba
ceníku zubní péče hrazené
ze zdravotního pojištění. V září
2009 byl zvolen do čela komory.
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