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ORTOOONCIE
V plogramu s€ plánuig r€gisýaca účashlkÚ vs čMlgk 1.X v6č9r. odboÍný plogram bude
dvoudenní, v pátek a sobotu. zajišiujemé Účast zahranjčníchprsdnášsjících'

a) biomechanika pri pÚsobení

oíodontických sil

Vzhlgdsm k nákladÚm budg stanovgn iednacÍ poplatek' vyššI pro n€ěl€ny
spo|ečnosti. Podlg zamu ŽVďujeme moŽnost dop]ňkového odboného prog.amu plo
zájemce Ve čtvnek-sgminďs s vybranýrnilekory (diagnoslika' posluPy u íixnÍchaparátŮ'
ÍUnkčníapaláty' zavádění privátníprate a pod')
V neděli 4.] o.1992 clopo]edne bud€ problhal plenární sďÚze společnosii s volbami
nového výboÍu a problemalikou práce ortodonlistů v podmÍ.kách VŠeobecnézdÍavotní
pojišiovny. VolbyorganÚ spoloalosti budou na dalšíčlyřleté období. K z4išlění pláVnašich
členú,Žádá Výbor' aby se každý svobodně a demokraicky Íozhodl a v soulaďr se
sianovami plípadně VyUŽ]l svého práva navÍhnout kandidáÍy pťo 1. kolo lajných vo]€b. PÍo
výbor spolgčnosliso navrhlje5členÚ a2 kandidátis h]ásem pořadním' plo révizníkomisi3
členové'z vaš]ch návňú bude seslavgna vol8bní l]ŠlinakandidálŮ' zé Kerých budo
zvolený dvojnásobný počel konečných kandidátŮ (l'j. 20)' Ve 2' kole voleb bude podle
počtu hlasŮ zvo]en nový' d€sgti členný olgan spo]gčnosli' Podmínkou návrhu ie odbomá
úloveň, specia]jsaění atestace z oÍlodoncie. své návIhy múžs16 zasílat pÍúběžněna
adlosu předsedy do 30. srpna 1992' N€výučUje se možnosl ivícečlennéhovýboÍu tak' jak
ro2hodne plenární schúz6'
Jne-€-r výoolu Česke ortodonŤic<é spo ečnosťs; dovo'Jji pozvat na nase .kce
všechny záiémc€. odbomájednání jsou otgvrená Pro Všechny' kteří majízájem o danou
lématiku a ch1ějí se podílet naProgramu- Nemalý význarn prikládáme osobním konlákúm
odborným i společenským.
l''luDl. Váďav Bednď
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t

organizačnÍ 3|auktura
1) spoleěnost VyVÍjÍ samostahou odborně vědeckou a hospodďskou ěinnost.

2, ceská

o1odonl:c<á sooleČnosl vy1v

is

oslalnÍni odbomými sŤomálologickými

společnoími. ktgle jsoJ o€a.izač.imi složkani' nobo kolehimim č|6n6m ceské
lekalské společnosti kooÍdnačnívýbol. jehoŽ smyrl€m je poskylovat odbo'nó
inÍormace vsem slomaloio!]m a rep'ezenŤoval le\a'slý obor stomaŤologii V ceské
rěpublice i V Žahlaničí.Úeast v tomto výboru \rych]'í z principÚ dobrovolnosi a
ne7áváz.osli plo j€d.ol'vé odbornó spol€č.osti'

3) spolsčnosi mÚže na základě odborných požadavkú svých členů!}4vář3t UŽší
4)

specialisované odbornosliv sekďgr' Pro cinlosŤ sekc'Wda spolsě_o sl vlash i prav dla'

Ridícíavýhonné oloanv

-

spo]ečnosli iso!:

plenďnÍ schŮze sPolečnosli s volbami
plénár.íschŮze

5) FLrnkČníobdobíorgánú společnostije čtylletéaje zakonČ€né v posl€dním roce p]enární
schúzísvo barni' Plenám í schÚze jsou nejvyššínriorgány spoločnosti. V mezidobířídí

č]nnost výbor společnosli'

6)v'bor d tevi7-ikomise společnos|'jsoUvole"y dvoL\olovýŤ syslémem lajnymjVo baŤi'
cienové olga_U \polecno'li řUsi sP'ňoval pooŤ11u - odbo'ná kva|iljka.e ooolu
orlodoncie a ládné členslvíVe sPolečnosli.
Volby do oÍgánú spo ečnosli se uskuteční pli splnění PodrnÍnky Pozvání všsch čLonÚ'
Volby .oU pá]ne' ldÉ p'o n.vÍ2€neho hlásovala nadooloÝič.í Poloviná pntonnych

clen: spoloc_osl' cle.ovo orga.u Fou zvolen V Po'adi oode nolvyiŠlho poalu
zÍskaných h]asŮ' nejdiíV€ pro členství v9 výboÍu' pak členswí v revizní komisi.

Př€dsedové orgánŮ - výboÍU a revizní koínise s nej\yŠšímpočt€m hlasŮ V poradÍ pro
výbor a pÍo revzní komisi. Všechny Íunkce V orgánech spol€Čnosli jsou česhé'
7) PlenárnÍ schŮze sPolečnosti jsou nejvyššÍmiorgány a j€n j]m přísušípráVo Volit'
rozhodovat o všech Žásadních olázkách činnosli sPo|ečnosti' rozhodoval o hospodář'
ské a]dvilě' slanovit výšičlenskýchpříspěvků Prodaný lok' vyjadloval.3 a schvalovat
pláci orgánÚ spoléčnosli' sPolečnost Vy.r'Íí svou činnost na zásadách demokracis a
resp€klování lidských práv'
Plenámí schÚzé spo]éěnosti jsou svolávány minimálně j€denkrát íočně.
8) Ó enové orgánÚ společnosi jsou nawhováni z předních odborníkÚ oboru' změny ve
soŽení olgánů přís|!šÍprovádět jen ple'rárnlm schŮzím. Výbď 1Voří předseda,
mís|opředseda' Vědecký seke1ář' hospodár a 1 nebo 3 nebo 5 členÚ' Jednání výboru
ie pla1né pri nadpolov]ční_účastičlenÚ' VýboI podáVá plenáfií schÚzi zplávu o svá
činnosl] a hospodařgni' Výbor j9 svoláVán přgs€dou, nebo věd€clým seketďem
minimálně 3x Íoěně' J€ho členové maji nárok na úhradu holových VýdajÚ (cestovné'
noc]eŽné' stravné a náhlada niaceného času) a nahradu za ušlý výdělgk podlg

platných předpísú.
9) Předsedavýboru zastupuj€ spol€čnost navgn€k a jsdná j€jím jmén€m' zajišíuje běŽnou
ag€ndu a řeší neodkladné záleŽilosti V době mezi zas€dáními výboru. sVá rozhodnutí
nechá plojednat a sďVálit na neibliŽšÍmjednání výboru' V jeho nepřílomnosli j€j
zasluPuje místopř€dseda' popríPadě vědgcký sgkÍetď'
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olganilací'
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o
'
,"r;Pklovat ieho pol'ynŮ o v€deni Íinan(n cn
sPolečno^
|l-n
laz'rka
'
a
poopis_
deos€dy jet'rerat'
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radýl
veoouct íedalč_i
J;d;ň
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a evidování hospodďem' coŽ zlvrdí svým podpisgm.
jg
5l Rgdakčrl lada pilpravu:e íocnlrozpočolnáKadú na časopis' k|erý' pojeho schválenÍ.
s
ná{aoy
sPojené
zeoaitávaji
@sopisu
so
lozpo&U
ňakladú
oovinná dodí2bvál' Dó
binnoslí lodakČnÍ íady vagtnó náhíad hotových Výdajů a nahÍad za Ušlý výdél€k'

vl

člengtvívé společnGta
Ólenstv:v€ sPoloónosli vzniká nazákladě plnó dobíovolnosli podanÍm písgtréplihlašky
nli <ňllh.cll Šá <.hválenÝm stanovami soolečnosli.
nároonoíí' Íasou: slďnl PiisluŠnosli'náooŽenslým qznaním'
2) ól€nsfuí není om€z€1o
nebo oolitichoU olísluŠností.
3) Čl€nstvi zániki !ísemnvr ool|ašenim č'ena' nebo PoruŠg'rin povinností č]€ná.
/e.méné.€zap a;enlm íočni'o.lPnskeho piíspěvlu ipo písemnévýz!é do konce roku'
1)

v

závěrečná ustanovenÍ

')

Ďtano!.ý Óeské ortodonlic\é spol€čnosl' \rych.26jl ze schváenych sla.ov České
vni a ČR č' i. VsPn -?727 go-aza dne ?a'5.199' '
2) zTěny v€ ilďová.. na optávné.l p'ov6sl jen ple'árn; schÚzo soolecnoslina zakladě
l_"káťsh; soolěano-li min slers&€m

3) T!4o stanovy nabýVajÍ úč]nnost dnem r€gistrace

českérep!bliky'

V Plaze dne 18' prosjnce

T

1991

společnoslína miniíerstvu Vn]tla

MUDr VáÓlav Bednář
pledseda výboru sPo]ečnos1i

ORTODONCIE

PosToRAoUÁLNí VÝuKA v oRToDoNcll
PÍo Úlov€ň obolu orlodon.je v plaxi i pro kvalilu oňoclontické oeo U iednollivý.h
paqgnt] má iislě řoŽhodujícj význam zpŮsob a kvalila posÍgráduání
iychov'y odbo.níkJ'
unodonci. paŤtí m€zi ly lekalski obory. u nich2 s€ pii Ukón.oni preóradúlniho
sludia
ná lé Utovni. aby absoJvgnt 6yl schopgn s;m;slahé sgslavoval
l:l|Ť|o|ladaji"nalosti
l€c6one,pany' láčbu plovadět a komp[kac€ v ptJbéhu lečby ódpovédně lešl'
x.naP|!i a záj;šiovaIi poslg'aduáni \,}uky V obotu ;1odonciF jsou v lorÍŤo čislg
-_. ' čaŠoPisupublikovany ll] malolialy' Prvníje.Thl6é
násono
yeaís posqÍádua1€ proglamm€
n onhodontics. Final repo.1 L-lasÍrus proiecli' Js to'mareriit
sestavenv'oró zema
ĚVroPshého spoločenstvi. Násl€duje- koPi; :ásti záV&ú poladní"o sb;lU'
h'avnlho
ooDornlka plo obor sŤoralologie Mz čsR l počatku rohu
1084. Třelíie fáwh nazv4ý
.speoalizační pfipláva v onodono: v Óeskó r€publce". Tento náv'h áÍacovaa skuoi.á

n_aslch'onodonl:íů
Prcpostupný Pf6chod od současneho' značnénoVyhowjlc:ho 7pú;obu
spgclallzačni piíplavy' k€ zpÚsoou cilov€mu. krerý nasto,p koncgm
Ťoho'to deselilďí a
olJde v phé shodó s€ stavem V Es.
Prvy mat€dál zplacovaný skuPinou olednich evlopských oíodonlistÚ sFlni' Lkol
^._ prototyp progíámu
slanovil.
tl;leté pliptavy Plo sp€ciali'a;i v onodoncii v zemlch
Evropsl(ého spol€čensfu l.
Nutnosl sj€dnocovaŤ clo 1.aa.é íriy kvalíj^aci wplwá z lakfu' 2e V Evtooskéň
sp_o]6č€nsvÍ so Žavád; volný pohyb nejea zboŽi á Íiná;ci' alg l p.acovnlďl
s']'' lo si
vy?adq€ zmenšit lo2dily mez|délkou, irÍsnztou a oosah€m kvalili\ainicn piíprav
á li11i
po9graduálních
Programú v jednotlivych zemlch.
Pto
nás l€ jisŤé tenlo má.€rá' zajimavý. poloro si ÓsEB dala za cll sl"l s9 tádnvm
.'
cl€n€m
E!íooských spolecPnstvl' Domnlv.m sp' 2e ie velmi ooŤleoné' abv sé s n'ím
ssznámilo ma}imum lidl ne Pn v ododo-cii' ále i ve v€d'e1l Íakuh;Kn
nemocni;- wsÓ<,rcn
shol' na Mz cq' _a MŠ\'|TČR. V Česae sIomálologic"é komole
ald.
Pro Iy z naš!h hol€gL' k1ell Ťei mo2nost v]dél V zah.aričl plúběh poslgladuání
-.,-__
v onodoncii' n€_dg o zasaoní noúnku' Pro Ťv, hl6lí bv'i vvcl\ovan á seř"a*
P'lPraVy
pl_ssvédČelí.2e vrdy b"deíne p'a@vat.nak
'"
ne2 naši lolego;€ ve 'storaro'oqióry
c/vlllzovaných z€Íř ch. (ermÍn, klplýr
iseil ÚspéŠnéd'ázdil bÝv;lÓ vgdouci Veličinv-náŠ'Í
slomabbgie). bude lénlo maleliá patrré té2kó ooďopir€lný á
PÍjatelný.
cíl€m srudie bylo talé piispéŤ ke zvýŠeni natoČnost' l: ixst"i]ir otroravv v raae
z€m Es. N€nl snad ani polleo.á plpomínaŤ: 2e dlklaony poslgraouatňt prbgiam
nemr za
(ll

naplavovai nedosŤat]ky

v

pregradualnl plípÍavé(ial

se obóasi1lelDrgluil

Úkolv

p.oggraduáU U nás)' K lo.ru jeden plhad| dosaýadnl
coosŤaŤrl ptar prág.aáuanihó
sŤuííasromalologie u nas stanovil
P'o onop€oic\ou stomďologii (pl;telik; a;nodoncie)
z/U Pélagogickych hodin (1 ped. hodina 45 ír:n'). V sR\ je V
sfudiu a5o
=
Ptogladualnlm
nooln {1 hod' 60 min.) přo onodoncii a 11oo hojin
P.o próter:iu'
Že pro ooosaný zpÚsoo poslgladualnl vyuky n€jsou u nás íples srahu
.' Je phvda'
neklgrych
j€dinco) zďlm p'odpokady plos'o'oýa' p€rsonal;i a.nieŘonomickó.
Iiude naš.m
uKolem slanovit silakovýto prqe\tjďo cíl, ks K€rému se budoÍre mus€t
tadou oostuoných
Křol(lr dostat. Pliton v něKeryCh a
je Ínozne si c:l€ slanov,t l vyssí.
'ogktech
ls€Ť leŤo máeliá obdr2e|, by|o mou první mvšlenkou. 2e bv bv1o VhÓdné
^oyzu.čiý
zpřacovat
vytah -ebo některe čásli př€'ozt do če$ínva oubl'(ovár ]á v nášem
caspis6. Po PodÍobném Pí€cteni jsem Však dosPélkzaveru' zá oy ie snrysta iitvyoran
r

I

oRŤoDoNclÉ
některych čáslÍ snadno zdeÍormoval. Navíc ss jisiě k tomuto mate áU budeme mus€t
víacétza 3,5 i 10 lel, pokud nebude podobnou r€prgz€nlativnÍ skupinou evropslých
odbomíkÚ nov6lizován. Přímá publikac€ oligináního anglickóho lextu komětoho mÚŽe býl
signál€m' Ž€ angličlinajgjiŽ delšÍdobu běŽným clořozumívacím jaŽyksm vg sjsdnodJjlcÍ Š6
EvÍopě.
Kopié něKerých bodú dnesjiž hisionckóho mal€.iáu

z řoku 1984 ie jislě z4ímavá z
4rkol'{á pohledú. Plo paméŤnl^y je lenlo dokum€nt spojgn s velkou aKivilou V lehdejší
ortodo.lichó sehcicoske sro Talo|og'ché společnosť zamél€nou naz epšgnísiiuacg v naší
k1€lí si Po
o.l'odoncii iv poslgraduálu' s ládou hisloÍických bojÚ onodontickýď
'r€b€lanÚ"'
L'4ilém 'ska.dalu" vynutili j€dnan' o onodoncii na minislelsŤVu zdravotlicŤv: csB'
l'lladŠíkolggové se paiřně rozdělí do dvou sklPin. Jedna čásl poukáŽe na lo, iak
nÍzké jsme tenkál prcsazovali cíle' zejména ve srowánÍ sB standaldem V západoevropských zgmích'Dllhá ěasi asi bUdB překvapena' Že v toínto stálě byly stanovovany úkoly'
Keré pak se nikdo ze zodpovódných dni1€]ú nebtéŽovál respgldoval. V řadě krajslých
zalízenía na radě k]]nik PÍoběhly adaplace prosloí a nevzdělan í vedoucí činit€lé zPúsoblj
orlodofuickým přamvjštírn škody' Keré bude oblížnév králké d9bě naplavoval.
je náv'l-'
Tiellm má'€lia on 'specia]i/ačni plip'áva v onodoncli v cFsk€ l€public€
ale'ý bude lleba pod'e plipom'nek 'sté dopÍacovát a Plojeonal ve výbo', ces\é
ortodontické spo]ečnosti a v Českéslomatologické komoře. Bude třeba zejména
dopracovat organizační a lgg]slďivní asPgkty a áp]ikoval zásadní odbornó požadavky v
rámci dosud P ahýc| PledPisů i v émci připravovaného zákona o Postgraduání !'chově
zdravotníkú. T€nto zákon b€zPochyby převezmé náročnějŠigvroPslý sysiém pro všgchny
]ékařské oboly, takŽe plgchod nacílo\ý systém (třílelý pobyt na školícímpracovišli) múŽ€
být i rychleišj neŽ poŽadujgmg.

PrcÍ. l''lUDI' Milan KamÍnek' Drsc'
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Poznámka redakce
ÚpÍavy lišlénóho lextu provedl Doc' MUDI'
přo oboí s1omatologis.
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oRŤoooNclE

speclalizačnÍ přÍprava v ortodoncll v českérepublice
Placovnl skuoina ot1odontslú v9 sloŽ€ni dí. Bednáf' dr' Pávlik' doc. Jediakova.
o'ot. \amlne<, or. ÉeÍ'ď. s]ehhkova. ď' spidlon a dr' Št€'ková se sošla 11'1'199?'
ploiednala soJčas.y sŤav poslg'adualn'pl'pravy {e sPecial'zaci v Čelistníorlop€d;i
io'6doncii) i mate.já 'Thl€g ygars poýgraduate prcgramme in odhodontics' imaleÍiál
seslavený pÍo Es).
skupna seíavila nas|edujlcl l.ávrh' {teď doPo'UcL,e onooonlcke soolečnosl'i
Česk€ slonalologicke hoŤo'e. Vz ČB a lLF jálo poslupný plochod od soLcasnóho
zPÚsobu připlavi k cílovémuzPůsobu' ktery bud€ vyóázet z mateÍiálŮ Evropského
spo ečensh/ia pripravovaného zákona o postgřaduáln í výchově zdlavotnílG1' K€ zkouš.e u hon s"' klelá plověl' z.alos'i lelďe a U'rcni' cpecia'7aan' pl'pÍav'] z
ce ínl o1opede Lonodo-_ip] ouoé pozvá. jsn ler l(hazsč. klgry sprí nasgduj;c;

minirnánÍ PoŽadavky.
2. Pramval v posLedníah pěli letsch m]nimálně 3 Íolry v obořU ortodoncje s plno! náp]ní

pláce lplnvír Úv.z\-n) rebo napln v 1orto oooooí3ío\y čis'énoiasu P!lcáste:nóm
ilváz\U.

T.ř,

kde

.val"k p'o onooo.C

nen' kva1lili"ovan' povďU." 'P /a Dlno. náp'1

pláca 1oo %prováděných slomatologiclých Úkonú apodílprác€ v onodonciise stanovi
v plocentech z toholo mnoŽsfuí'

3' Pokud js úvaz€k V oboru ortodoncle menŠínež o,50 (menšÍ neŽ 50 % náplň pÍáce)'
nezapoóítáVá se'U lékaiú-učjtglŮLF na oíodontických oddělenÍch stonralologických
k nik se počílájej]ch práce V oboÍu plným ÚVazkem'
4' Lékařj€ syslematEky v pravidelném konlaKu sg svým školtelern' lderý konlÍo]Uj€ jeho

pla^lc\o- i1é0'6lcao- pl praý, a ho.zulUje P'"n

a

P.]oén léabl' zejŤó.á

u

óor'zne+rch p'rP"ou. Volo. s{o lele a Školéncéi€ v,a.em.á a sýobod.á. sko leljé
Uznán oborcvou akÍedi1aění komisÍ (!ýboíem odborlré spo]ečnosl])'
5. Kíomě prác6 na svérn pracovišli lékar ábsolvuje Íninimální lrčenou dobu stáŽí či kulsŮ
na ško]Ícíchak'edhovaných pracovištích (event' pÍacoviŠlíchschválených !ýborem
odbolné společnosli);
a) pro zkoušlq V l€tech 1992 a 1993 min]máLně celkem 8 měsícú - 160 pra@Vních dnÚ
(i pleruŠoV.népob}4y)
o) plo zkouŠly v |elech 1qq. a I995 Thirrá'ně cel.on I2 méslc] - 240 pracovních dnÚ
(i pIorušované

pobýy)

1 99řl 99s bude minimán i poŽadavek ] lok n epřďlŽitého pobylu n a
akreditováném pracovišt] univgÍzihího typu- zb}'tek doby do třÍ let Přtpřavy pracuje lékař
na pracovišii ododontického spgcia isty.
7' UchaŽeě před zkouško! před]oŽí odbornou disertačntpráci nazadané téma' DisertačnÍ
práco bJde obsahoval úVodnÍ literární lešo.ši ze světové literalury a gxPerimentální
část' ExPe mentá níěást bud€ zpraŇváVat menšíÚkolŽ klinického nebo aboralorního
výzkumu' Íúísloexperim€nlá n í části můžebn1éŽ kasuistická čásls přÍliadnou Úplnou
dokurnentací léčených pacientŮ pli r€šgní dané ploblemaliry. Téma zadává školilel
nébo VedoucÍ akÍ€d]lovaného pracoviště lnivgÍzitního lypu běh€m první Poloviny doby

6' Pro zkoušky v roce

speciáliz.čnÍ přípravy'

8. K pnhlášco kP specializaanl zkoL'šL€ j€ lleoa pi 02Ť doPolučen' školileie - spg.ialis|y V

ortodon.li' Dopor!čení VedoucÍho pracovníka zdravolnického zaÍízení'kreÚ není
specialislou v olodoncii'.enÍ platné.
vé svóm doporučení ško ilel zhodnotÍ úloveň praktických znalostí a zk! šgroslí V terapii
anomál]í h avními terapeutickými metodámiV oř(odoncii {vóe1ně Íixních ortodontických

E

OBTODONCIE

apáJaÚ) a uvsde kolik PacientŮ v době PríPraVy hlavnÍmi m€lodami uchazeč léčil.

9' Úspěšná obhajoba dissnační Pláce jo souěáslí zkoušky a j€ Podmlnkou úsPěšného
absolvoválí zkoušky.

1o. Kromě disoÍtačnípíáce Uchazeč předloŽí komisj dokumentaci

oltodoniických Pacientl]- Dokumenlace bud€
k problematice a průběhu léčby.

Úplná

pěli lóčsných

Špsaným

komentálsm

11. Zk;Uška se skládá z praklické áteoretickó části. Prakljcká čáslobsahujg ododontické

vyš€1ř9ní, slanoveni plánu léčby(lz€

plovést ina modeloch

a

shfomáŽděné

mirno pacienta) a praklický úkon na pac;enlovi. Týo dvě čásťpraktické
nte.h. lsoučástí pÍaklické zkoušlv j€
proved;ny;a
na ÍUznys
ÍŮznýcn paci€
zko!šky monou
zl(ol]sKy
mohou Dr
býl proveoeny
Paclgniem.
.r]"^nÁ'V
lóňpňí
áa plŮběhu
.lnhěhl l léčt'v
ošétřovanÝch oacientŮ.
plánu
léčbyošetřovaných
djagnózy'
léčení
PacientŮ.
Pohovoí
Pohovoi
^^h^'; o^ problemat]co
".^hl";.l]".
^lán' '
čási zkoušky so skádá z obhaioby disé'1ačnípráce' z pohovoru ke
12. T€or€lictá
kasuislica dokumBnlovaných pacien1ú, ze zkouŠky akivní znalosti ang]ického jayka
nebo nem€c\€ho
iázyka a z pohovotu nd dVě odborné olá7ky.
13. J€ vnodne, aoy se Š\ol:lel zučáslnil p',]béhu /ho-šky'

d;kum€ntaci

oRŤoDoNclE

z KoNGREsŮ, JEDNÁNí, zAsEoÁNi sETKÁNÍ
setkání čelistníchorlop€do

vg d.toch 22. a 23. í1. 1991 v Hluboké nad Vltavou

V€ dngch 22. a 23. 11' 1991 uspořáda]a rýajská nemocnice V Č€ských BudějovicÍch
společně s íkmou R'o'D V kásném Prcslředí loveckého zámočku v Hluboké nad Vltavou
semjnď' Kery md za cíl s€známil naš€ orlodon|isty s problemal]kou vedenÍ soukroÍnó
plaxě ve všéchjejÍch typech, sjejÍm založením' ekonomickými ! právnÍmi aspekty'
sominďs byy zaměřeny na situaciv sRN s možnostíáplikace V našich PoÍněíech.
Dr' Ra]rnan nás inÍolmoval o systému pronájmu' výběru vhodnóho mííaplo
soukrornou plaxi' jsho adáPlac], smlouvy o pÍonájmu' Včotně všech právních sou'
náleŽilos1í' kleré by smlouva rně]a obsahovat. Vše pak dokumentoval na prakticlých

Vybavení práxe' zá]eŽ]losli jejího provozu, bylo dalšÍm přgdnašeným iémalem. Dr
praxi' spol€ěné pÍaxi s
Rairnan lnÍomovalo současných lypech PraxíV sRN' a io o
'sing]''
praxi se zaměstnaným
kolegou' Boz€bra]
ko]egou' spol€ěné praxi spo gčníkůa
"singl"
Výhody j nevýhody jednot i!ých typŮ.
Dále inÍoÍmoval ing. Vjnický o momentální moŽnosli Íinancování soukomé Píaxe
U nás, věelnó poskl,lnuní ÚVěÍu a pojištění pÍaxs' V Pre$ávkách probÍhala vo skuP]nách
r!šná diskuse' zatím však oPlimlsmus dr. Baimana bohuŽel nesdílím€.
l'lezi 1. a 2. dnem se Uskutečn]] spol€Čný vočel V Palkholeju v Hluboké nad V]lavo!, kde
pokačovala da]šídiskuse.
Všech 60 Úóasiníkú so shodlo na 1om' Že Uspořádání dalších podobných akcí by
bylo pÍo nás plínosem'

závpÍ6Ť p'olo dé\L'Í'méB'o'D a z€iména Pak MUDÍ. sÍ€cLgrové' VUDI'

Kl€j.á'ove

a VLDr' Vá_d.sovi z ces\ych B.oé ovic za vyn'\a icí o-gan zaci c€le a\ce'

Dr. Raiman LJvedl seminď cilálem Dí. ALbeda schweilzgra. Dovolté rnl' abych iímlo
citálem svoji zplávu zakonČilI

svoBoDNÝ čLoVĚK
Nechc| bft za žádhých podnroek

béŽnýfr člověken' Mén právo ná tÓ,
se chÓvát neabýýle - když lo dokáži'
Já si pleji šan.e a ne jistoty.
Já fuchci bý|Žádný vydžoýaÚ abč
' stát'
panIžehý a otupelý lln, 2é se o ňhe staé
Přeii si podstoupft nzika, přeji si po ,ěěah
touŽit a pfuhěhn b ve skulečnas!,
přeii si árcskolal, pleiisihÍ úspě.h.
odfríláfr ne.hat si odkoupil svaji eneqii
a nÓ!ívaci |evnýfr zpraPilnýfr'
Radéji se chci s téžkastni Žíýata wořádal,
než]i jen zajišténexisloýat'
kdéÍinapjaté ýzíušenIvlastnlha úspěchÚ'

heŽlÍ olLPuitď kÍd utaPié.
NééhČjuyténit svÓji ŠvobodÚ anj za dÓbloěílly
a ani nBchČj ýyfrěni! svoii lidskou dúŠloinÓst

NaÚéiljséň se sáň 2a ebe nysle!

a jédDa!,
svetÚ rcvhě do oblicéje se dlval a Pliznávál:

TÓ všechno náre ha fryŠli kdy2 káfre:
Já jséh svobodÚ čhýěk'

Dr' ňéd' A|beň súwenzer
zaPsa] dl' Něfrečék

ontoDoNclE

oDBoRNÉ PHÁGE
Dlstallácia očnéhozuba parclálnym
oblÚkom podl,a Glessinga.
J. slovenský

ll. slomaloJógicka klinika Košice
veouc| Pracov'sha: MUDI'
K' F.ankovič, csc'

sÚhřn

ffi};ť*{H"dtrH*frtkfi'Tťuí;ť;u'ťjiL
summáÍy

5ff"*,,"ffi.x*lstr';xa{ffi

ll,ť*;l;$"1'ffi

*,nť'*iliíÍir*l'l''tru#il"}i1*m[lsj#nhml*Í
ffi

E-;

ili:Éái1ffji;'{ffi [lp,ť"ry#:jffi ť"il*;;

oRŤo0oNclE
Tuto píUz|ru pou2lvam iba Pri dtlalizacii
očnéhozuba V č€íusli' i keď altol j€j pouŽilíe V
pos'ednom období rozšl': aj na Í€trakciu Íronlal.
neho Useku chrupu (2J' Gj€ss|ng pou2ÍVa švol
hlánry océlo!.y d'óI tozmg'ov 0'40x0'55 mm' My

--==-t

poJŽivan€

P

žiná pÓdja Gj.ssinga V

|denl'cký matel;ál aIe lozlre'oV

0'425\0.55 mn' Tvarov.nie lohlo p Pha je ve'Ť'
ná'očne a \.y)aduje U'č'ly aaŠra ,el oo(ondlé
/vládnulie' K zholoveriU porgoujene u2 Lved-ny
ďól o dl2ke zl''UbJ 10 cm' da|ej lweeoovr a
Jarabákovs kliešle UÍč€né k práciso šlvorhÉnným
obÚhorn' Vhodná su Íiez YoU19ov€ lliešŤe'
Brekety poL]ŽíVame kovoVé šlandardné od

oB'ick

m

z. e/on 0.55y0.75. bez a gulacio á toÍzie. sřka broki€tlé 3'5 mrn'

zobazéni fy Denlautum so

Velmi ci5leŽilou poŽiadavkou je tzv' ,'pohod]ie' PI] nosení, ktolé sa dosiahne' ak
pruŽina sleduje zakÍivenie zubného oblÚka nielen v smere meziodislálnom, ale aj
verllkálnom. Plelo u nigldorých pacientov V záVis|osť od okluzogjngivá|ngho zakivenia
zubného oblúka srne boli nÚtenI Vykonai lolziu lejlo pruŽiny a 1o m€z]álne a d]stálne od
heljkoidných s]Učiek. Výsledkom neÍošpoklovan:a t€jto skuočnosÍije Vzn]k bo]estivých

ŤVaÍ n éaklivoýanej pružiny ligován.] k záĎkam

PÍužina v akivÓVanom dáVá

): zahn,tlm o slá re-o konca Vyvo qa as| 1
al11oos'ahne ich o sile ]60 g. V1hlaooŤ h lom,, 2e
je o niečo rigídnejší,alďvuiemo PÍUŽinu za lrči1ých
ďÓi€ný maleriá nami PouŽitý^Ti'
ood.nieroh o polovičnÚ ,.odnou. I' -. as: 0.5 mT Íozd'el meoz ová_ý11 héiilm', aŤ
dosiahneTe íah o sle oko'o 80 ' loo g ob|U\ Gjessing napru2ue v ŠŤVony2onoqch
inle.valoch' Ty VŤroŤ/zdňový.h' -€1lo spÓsob."t:vacie o po'oviČnu hodnolu
"plá'.1uj€ime
'ch isl TLe t dnspalal1 a - ym
pli zv á šílrit C
oblu"om
"om kolve1l molá.ov a to aj V1edy. ák
podla GoshgaÍjana. Dosiahngmelak slav beŽ straly' r6sp' s minirná nym posu nom molďov
a to aj nap ek poma]Šiemu dista]izačnému procesu očnéhozuba. Posilnenie kofuenja
pomocou extraoÍán€ho lahu zalial nepouŽívarng'

nn

PÍU2.J autor a\Ívuie -ásléoovr€ (

sŤrbina

íredzi oválnymi ho

Facio ingválE pÓJoha pfužiny

#i#fi]*'"'lffi fr *!i#ť#t}#ň:'ffi tríd
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Výsr.dkon nepianiýého p
momodu ha dfuhý plémo|ir
3a pre]avi diďállym

sk o|om
]:eho kÓřeňa

zável

rutr*:nll{n**a';**:ltfiť'**n"*l',,t"i:';'ffi

ORTODONCIE

rozvinutým Ž']bným oblÚkom, kde nig

i9

potreba napriamovania očnéhozuba

á lřansv€rŽángi
kor€kcig polóh přemolárov' Velmivhodný ig ť9žv prípadoch samoÚpía\y
stssnania frontáln€ho úseku po pr€dchádzajúcej retrakcii očnýúzubov.
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oíhodonti€ und KieÍeronhopádi€' 1990/4, s' 445-459'
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oróty v onodoncll a krltéria lch výberu.

:*J

lnq. Juřai Halabín' NoMlA

T€nto članokje kátkym pÉhÍadomÍnechaníckých
vlashostí drólov PouŽíVanýď v onodoncii' V prvej časli
pojednáva o rozhodujúcich Vashostiach obgcn9' v druhej
na díÓtoch Íirmy oRMco naznačuje typické spósoby ich

l,4.oŽs1vo výrobclv' obchodných nazvov, Ínatgriálov a rozmerov drótov nám vglmi
s{ažUjú o onláciu a kvalilikovaný Výbel Píe lenKorý konkÍótny plípad. okrem meďanic-

kých Vashoslí dÍólov j€

výbgr ovPlyvnéný Vlastnými vedomoŠlaml 2 b|orneďlan]ky,
,'Školo!", k1oÚ sme absolvovali' intuiciou' spÓsoborn použitia dÍÓiu a v neposlgdnom Íade
Pre prácu drÓlu sú určujÚce lri základnó PaÍamelre KoÍó móŽ€m€

- vzdial€nosl medzi
- mateiá dlólu

voiil|

Ukotveniami

1. PÍerez drolu

Prielezom drÓtu mÓŽg.n€ ovplyvnil jeho luhos{ a lým silu' klorou PÓsobí' U
kuhových ptierězov sa lulrosť zvyšUje Štvrtou mocninoÚ Prismeru' u plavoÚh]ych tr€ťou
men nou , meny jedného rozmeru (napr' z. 0175"x.025' na .o 18'l'025'). DÓ]eŽitýje vŠak
nie len kvantitalíVny palameler, ale ajPočet přameňov' ktory nám UmoŽňUjeVýrazne zntŽiť

luhosl dÍótu ako blde vidiei dalei'
2.

Vzdialenosť médzi ukotvoniámi

p

l'/edzera medzi br€ketami j€ rglaiÍvne malá a
Volk€j rnaloklÚzii by bgŽné
nerezové dlóty pósobili privellýmj silami' Píslo js moŽné Pósobiacu silU zmenš]i vkladaním
slučiek. sila sa zmenšUje s ďlhou mocninou dlŽky.
3. Materiál

dlólu

Maleriál drólu je určUjÚci pte jeho mechanickóvlastnosii ako tuhost, Íormovatelnost
en ergiu, schopnosídlho s]]ovo pósobi{a da]šie. V tejto časllpohovoíme o
lýchto vlashosiiach aVysvellím9 sizákladné pojmy ako medza pruŽnosli, medza Pev.ostl,
modul pluŽnosli, ob|asl pruŽngj a plastick€j doíoÍmácie a k čomuje !o dobló.

schopnosl poja{

t

oRŤoDoNclE

c

Na obrázku č. 1 je znazornený v'ah sily a
deÍormacie beŽného materiáu. oblaďA- Bjo oblasi

pružnej deíoímáciě, lineárna oblasť' v ktoroj je
delormácia priamoúmemá pÓsobiac€j silo podla
Hookovho zákona' J9 to pÍa@Vná oblasl drÓlu' Ak
silá oosPe'e ( Ú!ov^ bodu B (lzv' ned7i\'7U)' 2aČne
dochád/aÍ k lívalyŤ oe|oímacián' ooldsi B c jp
oblaslou trvalej (plasl]ckej) deíormác ". T6n1o ús€k
hovoÍi o schoPnosli tvarcVania drÓ!Ú' Bod c j€
medra pevron' pril€jlo si" do.hádza h dešr-kcii'
Tuhosť jé řelatívny poj€m

korešpondujÚci s rnoduloÍn

pružnoýi ínateriálu' Modul pružnosli je pomeí s]|y
pÓsobiacaj
spósoben€j

na mateÍiá a deíoímácie loulo

Šjlou

v oblasti pí]Žnej deÍolmác]e. V geome'

ll]ckej interpÍelácii j9

1o

tangens uh]a

,

t'j'

s modulom

PÍUŽnoŠlirasiie uhol a naopak. Rozdiel medzi
lom, žo modulje Vlastnoslou mat€ álu bez ohladu na

tuhosiou a .nodulom PiJŽnostije V
jgho Íozrn€r, aluhosije vlashoslou drÓtu záv]slou najeho plieÍeze. Všgtky obraky v 1omto
článku znáŽolňujÚ drÓty rovnakého P ereŽu,1akŽ9 sÚ navzájom zrovnatelné. DóleŽitáje aj

oblasl medzi Úsgčkou A B a vodorovnou oso! (šraÍovaný tlojuholník).Táto pocha
ples|avuje množstvo gnoígie, ktolé je matgriáL schopný absorbovať' Pr€ čelusinÚ
orlopédiu lo hovorí o schopnosli d]hodobo pÓsobil a v akoín rozsahu deíolínácie- Ak si
pozii€mg obr' 2, kÍaÍÝ zaézolňUle neÍozový d.Ól' vidÍme' Že drÓt je tuhý a schopnosi
absorbovai energiu

je

minimá]na, íoímovateÍnosijo výborná'

t' j.

oblasť

p

astickej

EŠi6;pomen]eme jednu dÓleŽilÚ vlashosi atouje Únava materiáU' HoVoÍíostlate
pruŽnosii počas dlhodobej deíolmácié aj ked sila je menšia neŽ medza pruŽnosli' ]ným]
a
slovami drÓl sa V úslach časorn zdďolmujg (oden Viac ]ný menej)' slan€ sa
"mrfuym.

TeÍaz sa mÓŽ€me

pozÍiei najednotlivé iyPy ďólov a ich v]astnosti.

Nerézová ocer
Používa sa cca od roku 1930 a pledstavuje ulěitý štandard ple porcVnanie s
oslátnými male álami' Je typickým male álom s krátkou dobou únavy (leda s nL]tnou
častou akliváciou) a po strate pruŽnosti iÍeba díól vymeniL
Pre svoju dobfu Íormovatélnosl je indikovaná tam, kd6 je
Íébaveta sÍUčiek a pre vetký modul pr!Žnosl] (tuhosl) v
konečnej Íáze ošolre|ia a na lolenciu' NezaslL]pjtelná j€
pre snímalelnéaparáty.

RESPOND R

Je 6'plam9nný koaxiálny dÍÓt najčastejšie pouŽíVaný ako prvý obÚk' R€spond je 8xrémne miikký š
tuhoslou o'05 tuhosti ocelového drólu obr. 3 a prilom
pruŽný' To ho PreduÍčuje Pre nivelizáciu a zoradeni€

OBTODONCIE
z'Jbov pli VgÍkej a slÍedngj majok]úŽii' UmoŽňuje ai roláciu zubov

TURBo drÓt

ry

J€ oevalo'aT€nný h'anatý preďotmovány nikgl - |'lanový d'óI. oRl\'|co 'e Ťono
časJ ieoiny vv'obca tal.e-olo dlóŤU na sv€Ť€. Na obr.4 moŽe;e vidio' j€_o sctioprosl

Pósobit píakliclry konšlanlrou a m]nimálnou silou V mimoriadne šilok€j prácovnej oůlas1i.
Va ái -é vyni\a'.. e scloonosli. vdaka t?v' sJ06lé a$icŤe a tv.'oýej óámáli sa
órahichy
neunavi' lákŽé je moŽné _éChať ho o.acoval ldky dlhý čas ako je porebné bez akl|vac;
PoL2lva sá v ooc'lločnollaze lieč"nia na n|veliiác u;rorade.i; zi]bov á Úpíavu lorz;e. V
slrédnej na rclác]6 a v záVe.6ěnej na usádzanié zubov pri i€mnom dolad€ní oklÚzie-

D _

EECT, R FOHCE

-

9 A

os6m a déVálpram€nný hlanatý ocelo\'ý dÍót pr€ počiatoěnÚ ÍázU. Na obr' 5 sÚ
znázomgné závisloslisily a déíoÍmácie.D-REoT R rná luhosl cca o.1o a FoRcE-g R cca
0.2o í]hosti neÍozovóho drďu. Vdakátomu moŽno pouŽitobado blekigt.o18", alebo.o22"
UŽ odpočialku a.riadilpohyb zubovvčílanetořie. FoFcE-gRje vhodný ajpre druhúí&u
pÍe Úpravu rotáci€ i lorzio'

I
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Pledíormované oblúlry kruhového í hlanalého

prielézu' Pou2lva sa v Ťyc1 islý(h PlÍPadoch ako
_e
|-oRcE-g P 'i o jesl ioeány pre holPhcie vel}ých .
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slredných denlálnych porúch' [lá ovšBm výhody supetelasŤic;Iy' Podslalne veašej pru2nosli be/ únavy'
Nl-Tl P n€'rDŽno pouŽiÍ lám, hde je nLmó inl'aolá'e
ohýban]e dótu. Existuj8 áj VpledÍormovanom 1valě
obláenej sp€€{vgj
kÍivky PÍ€ ofuáranié zhlyzu'

T]tán-rno ybdénový dÍól predstavuj€ oPtimáne
vyváŽ€nie pluŽnosti, tuhosti' ÍorÍnovatelnosli a dlhej
ly2dňov]. Jé vhooný P'e poďa.
dooy .].ávV
'1;ekoho
íegJlacie lolzie' V druhej íázép'e
toarú ÍáŽJ oken
vše1ky pohyby a ájPre dokončovan]e. VynikajÚcije Pre
p'Uriny. .'] -loops' ' 'utility' obluky a d.lŠ'e. okl€n oho
TÍ\,lA |v ie jedlny d'Ót' kŤory néobsahLje aho prm€s
nik€]' čo móŽe bl dóleŽité U paci€nlov so zvýšenou
senzilivitou na lento kov.

Prešli sme základné vlastnosti a ufob]li hÍubý
prehlad najdÓleŽjlejšÍch materiáov a drÓlov. DÚÍam' Ž€
Vám poÍnÓŽe pÍi orienlácii a Výbere optimáLneho drÓt!

pÍe Vaše pnpady. NeVé_oVáli sme sa Ťepeln€.p'avh€hýT
a s-oer|vrdym dÍólom' v
ilienoloT / ďalŠlch cÍsel sa bud€mo /vlási VenovaÍ.j Ťilán-molybdelovýír a nk€ltiiál]ovým dÍótom' ktoré si ple svoje vlastnoí] zaslúŽia detajlnejšiu pozornosi.

ORTODONCIE

zE zAHRAN|čNíoH oDBoRNÝcH ČAsoPlsÚ
Mermigos' Full, Andreasen: Přoarakce maxiloÍaciálnÍho komplexu.
Am. J. onhod' DgnloÍac' orihoP'
Vol. 98/1990/No.1 , s. 47-55

Anomálie l1]. skéletánItrÍdy se u bílépopulace vysk},iujíasiv 5 %. Jejich Příčinouje
protruzs dolníčelisli' letřuze holní čelisti nebo kombinace !ýše uved€ných.
charaktgÍislickými rysy lóto anomáiejsou výÍazně menší Úhe] sNA' prolÍuzg do]ní
čel]sti, VětšÍ gon]ový Úhsl, strmějšíÚh€l .oviny dolnÍ čelisti' Vělší goniový Úhel' strmějšíÚh el
roviny dolní čelisti a Výřazně Větší Výška pr€dní dolní1ře1iny obliěgjg.
V Případech prolruze dolní čelisli kombinované s r€truzním postavením čelisti holní
n€ní na místě omezjl léčb!jen nadolní čelisÍ,p'oioŽ€ výsledeknebud9 esteticky plijale]ný'
Je tlgba podpoňl Íúslhorní čelisli Ve směru sagit'lním a Ve'1ikálním, tgdy pouŽÍ
ortopedické síly V horní i dolní č€listi opačně orien|ované. K romllo Úěslu s€ použíVá
obráceného zevního tahu s bradovou P6o1o!'
cílem sludieje zhodnotit, zda použití obráceného zevního tahu má protrakční Účinek
na maxilu azda kotevní prvekna éhajícína bradu (bíadová p€lola)má leÚakčn Í Účinek na

Nazál|adé qloÝná.í po.até.nlcn a ko^ečnych boa1(h dá {ových sn'mkÚ 7 chlapcL
a 5 dlvok s uvedenou a.ona ií. léčenou ýýše znínényT zpúsobem došl' aLloň k lěmlo
1) HornÍ čelist byla pŮsobením obráceného zevního tahu VýÍazně Poslnula VpIed'
2) zvětšenÍ dé lry horní a do]ní čelisii jé n€jPravděpodobněji
výsledkem Íůstuv prúběhu
léěby nikoli plÍmým náslédkom léčby'
3) Nedošlo k \Ťtázné změně polohy dolnÍ č€listi' ani zrngnš€ní úhlu roviny dolní čelisti a
goniového úhlu nebylo Výlazné.
4) ZvětŠ€n í Pl8dní aŽadní celkové obličejové výšky povaŽují auloři za výslgdok prúběžných
rÚsiových změn' nikoli léčby'

saravanamuttu n.: Dlahování arbo
korékci|ejich polohy.

s ďllonickou

Palodontitig po ortodontické

Briiish Journa] oí odhodonlics
Vol' 17í990/,str.29-32
DŮsledkem chlonické paÍodontitis j€

často estéticky ngvyhovující změna po]ohy

PosliŽených zubŮ. ortodontická úPrava postavsní zubÚ po parodontologické léčbě
ngzajišlujg sama o sobě stabilní Výs]edek' takŽé je nezb}1né perman€ntnÍ dlahování
postiŽených zubÚ'

z podslatných
plo rshabil]taci \aléčeného
oslabeného palodontu postiženého zlbu \ystavení odpovídajícímuzaiíŽenípři zachování
Autor popisuje rŮzné zpúsoby dlahování a uvádí jako jeden

nedostatkŮ igidní spojenÍ zubŮ. Podle naŽoru parodontoogúj€

ORTODONCIE

adgkválnl pohyblivosli, ]imitované adápla&Í kapacilou pgriodoncia. Tylo Podmínky by ledy
nél r€soeKovar rovnoŽ dlahovací syšém.
Ňa záhladě1échlo klilériínawhlatíol násl9dujlcí zpÚsob dláování' Na páatinálníc\
olochách dláovaných zubú modolu chrupu vybÍousí asi 1 mm hlubokó zálezy spojující

i.onr.ttni ooav. D; zálezů ptiádaplui€ změkčený pl€l6ný díál Dentoíl€x 0.38. Po
odmvldaiici oieoaÍaci zubŮ i úsl&h pacignla ptov€dg íixaci otálu v zálszech zubÚ
'maieriá'em
laL aby 1€nlo iouze vyplřoval zalozy. zatlŤco v int€rdsrtálních
komoozil;;m
oíosioÍ€ch zúslává dÍát vo'ný. Ta'do zholovená d'ahá jed^ak ne\'}4váři oklusní ani
;nihulacní pl€kiŽku. jed..( umoŽňujo pohyby zubÚ pli 2a1l'ení' zá'oven vívalídobÍó
hvo'gnické podm'nhv' P'o píipad uvolnéní dlahy do9oruču.g aulol zholovgnl klasrckg
Ígi€nční desky, kterou si pacient nasďí do l€Ímínu opra\y'
zpracoval dr' Kocman

sadovsky' c.: oriodontická lóčba a zvukové ísnomeny

V tBmporomandibuláÍním

klolbu.

Am. J' onhod. Dentoíac' orlhop.
Vol.99/1991/s.441 - 7

zvukove Je^on€ny T[,!K jso" Časlo zjišlény iáko klinické pnznaky poruch TiK'
ci|6m lélo stuoi€ ovlo ziistiŤ znónyVé výshytu a to7dilv9 výsl€dclch vyšeŤr€ní L pac'enú
oled zahái€nim á óo uiorconí onodonickó léaoy plnýn Íixnln aPa'álem. z 324 pacienlÚ
Lvb 160 wsflÍ€no D'ed a po skonée4Í onodonlicke lécoy' Pohud byly llouo' Pl zna\y

o)n"."n"'oru" neoo bvi

obieveny Ninicky' Pacient

bý vyŠel'erauoov'7uálné s

p'cihéišimi a oDjoklivně'Šiřl vysleoky o dobé a p'.:bé_J ls'oT€lu

během otevÍání a

NebyLy na€zony Žádné stalislické diÍergnc€ u pad€ntÚ léčených exÍrakčnínebo
neelraLóni ierao'r. Mére pac'€ntú mélo pot2e'a '(o.ci onodonŤic{glgčby (aKiv.í'ále)
né2 ol€o leČenlň. T€ov' U ménéDaci€nÚ býo o€Ínonslíováno lupá'' v (o-BU po l€čori
neŽ;l€o n m. Ukazaló se' 2e oňodonl|chou léčbouse nezvýši|o néb€zpočl pro rozvoj
po'uan TMK' Nezálezglo ra lom. zda l€čba byla

exraíčn'nebo neexŤíďaní.

zpÍacoval dr' Špidlén

OFTODONCIE

INFORMACE
Fnma R.o'D vg sPolupíácl s oblast i komo'ou stomatologl] v oloÍnouci a
komisi při pl€dstavensfuu Českéstomalologickó koírEry poÉdá seminál

MANAGEMENT vE sToMAToLoGlcKÉ PBAxl
lÍ'nančnla pravnl aspehy, matkeling. zďEaváni
lékálfll

pldí' prcvozovánl

pl

seminář se koná v gobotu Íí.4.92v době od 9.00-16.00 v Klubu
střojíren

prez€ntace:

11'4.92 v 8.00

csna:250 Kčs (v c€něje

zahÍnut oběd a občerstveno při prezentaci

závazné přjhlášky k úěasti na seminďi zasílgjte nojpozděii do 3.4.92 na adrésu:
L-4UDr' M. Šoidlén
. slonatotogicka ktin:ka

772 O0 Olomouc

uo

lel:068/253 25

P.lo Prípadné Žá'efice je zajišléno uoylování v hotelu strojď. zajemce
Pofuídl
ryden predem na aďes€:

holel Srrcjar
Velká oláŽka 2
751 52

Premv

tet:064/2j 65

onodonlicki spojeanosl ve spo'-pÍaci s ll. LF UK Ptaha ]volol poladá V páteí 12'6.92

v posluchárné ll' LF V Moto]e

prgdnášku Proí. Dr' J.P.Eng€lhadta

z DosséldořÍu

FUNKěNÍ D|AGNosT|KÁ PoBUcH oKLuzE Á sToMAToGNÁTNÍHo sYsTÉMU

Jednácijazy\|

němč:.a' Plsldad blokj bud€ za;iatén

9,00-12.00i 13 30-1s 00
Vsfupní poplalék: cca 30 Kčs

so'učástíp'ednáŠkovéhodne bUd9 Výslava frÍmy NoMlA, ktetá pnslíbila Žaiislil ánikulďoru.
oDl'cs]ové ob|ouky' vše oollebné pto diag^osliku po'Jch okluzo a relislrac'
oohvúú
mand'DUly' l-a se pokusi d€íncnšloval iAxlocol\'!P

I

zprávy z katedry stomatologie lLF
v pÍúběhu pryního člvÍetí dojde k tanslormaci píacoviště stomalologjcké
kaledlv lLF v Btně - VinaÍská 6.
Ú soríasnE dobo Dradív i€dné dinické aáýi tíi na sobé léměl nezávislá
Órmvištěj íatedra :lom''|LF ólo le\aÍo, ka]ed'a slom. lDV szP p'o doŠkolová-i
irreonrch zanvornic<yctr pracovrikl a leLali šomatolog;crcho cenka' Ponévad2je
to zcela n€íunkčnÍ sl;peňec, zvílězil zdravý Íozum, a z těchlo trí sbŽek vznikne
ibn"rotogic'.ó cenlíum pío oa'šl vzdéláni pla-ovn \l ve
iedna - lnteqrova_e
_iromaro ' tooi' to znamená lé<a'ú,sesl€l a zubn'c1téclr ikÚ.
ProĚěhlo konkuzn I řÍzgní na vedoucího lohoto V podslatě nového pracoviště
mnoho ÚspěchŮ a
se slalou náplnt' ZvítěziLa lvtl']DÍ' Lenka Roubalíková' plgj€rn€
palce'
vš chnid12im3
P'ozal:mDohrai" " haŤed'a slomato|oqi€ lLF v6 své práciooole,velé.no_Y.h plán:'
Jákm o d_de orovgdena o9 rlace ťacovni{u *otedÍy slom' 'LF ood b'něnsky
'',Llut dal.ll-o Vzdé áva'i prácon'hú Vé /dl.vo'n.lvj' D-de Placoýal pod 1ovýT
.áaém' V n.!em ČasoDis; buoeme Jv€le'ňovat v!echny p|ánované skolicí ahc€'
iá^ oto lékale- r.N oÍo 1uo^í tellikv' Vši(-'jsme p'ésvédčel''2e moŽnosli
o'rivnovar aen; v Ninrchó iasli zislai; iiol;ci ahc€ na kva'ilé'
ortodontické oddě oní !skui€čnÍ do konce školního roku j€šlě:

1. KUrs pro lókaře a zubního lechnika z ]ednoho pIacov]šlě v termínu
30 3 -3 4. 1992.
KUrc Vede doc' Dr. olga Jed]]ěková, csc' Je zaměren na práci s íUnkčními
2

VA sÓ;luÓlaci s rv Nomia o'oberem€ ;ndilace, Úcnrosl a techntke
apalal: lypu \lá;l' bio_atót dle BaheÍse a FÍá'{lúv aPálál'
ŠiÓlici m sla v t€rrninech: 2' 3- - 27 ' 3' 1992'
6. 4.

*

oloven'

8. 5. 1992.

V ÓlíštÍm školním roce chcem€ Uskutečnil kursy|

Bi;mechanika V ortodoncii' základy Práce s Íixními aparály' plác€
Funkčníaparáty - obdobně jako v letošnímrcce.
3. Burslonova t€chn l.. - ptáce s typodonry.
_a
1.
2.

z

s iypodonty'

oI.C' s Íinini
šloti.i .i"ru .h.emé'plevázné ououňesii-í' zsnei"'a
Pn zJb.] Í€chn;Kv o|anuiene |L's spoigný s praklic\o, Vý"lo. - sn'Ťací

aoaárv' DouJame' 2p o-deme naoao uspéŠné
'Po-pracová's l-y Nomia
_a<ich

a

a\c' pro plakl;'^ou čásl
i"i.aí-onnooenrat' ze T.t€l álovézaj:šIěnl
" Dálp nabizíne všeT' hlell reTaji mo'nosl doslál se
bLÓé ná ieŠléleoŠi ú'ovni.
jáŠholcích
al(í.. ie sarroz'ejmé oŤeŽena)' zajisiuiene kulsvU
do BraiÚcasl
Vas s léma1em dl€ Vašeho Pi í.
doc' MUDr. o' JEDLlčKoVÁ csc.
vedoucí kaledry stomato]ogie lLF

F
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PBŮzKuM oRToDoNTlcKÉ PÉčEV čEsKÉREPuBLlcE
P_o_ obdlbr
ýcb prÚ7kuÍrech. kl€ré v našem obolu oobé"jy k dalůn 3I. .2.1 973 a k€
^- _
31.l2'1982
D'!.ouoila ceská oňooont|cká spolecnosl t p.ŮzkJmu' eno2 Ws|edkv budé
Ťozné síov.áVal s Výsl€dky PtÚzaJmÉ Pl€oc_oz'Ch. PluikuŤJ bud'ouclcl''i oo.'.b_ych

š61leni V jinýCh zemich'

koegŮveVšrch oblastech (b}'va]ých krají.h) íoz€slalvčervn! r j!l
' Prosťedniclvím
předseda
raš' sPo "c.osli VUDI' Václaý Ben# dólaz;ny (cásl i' a
''' - "oDi€ iso' zde
oŤišlěry)' k]elé sne Pa^ v prÚoárU a koncoŤ prázo-; v,oée rssr ďrronaŽaJvali
Bln";
celo dr,lé Poloviny lol.u jsne Paí
v oblelech opalováné U'qováli a nas ed'i Čl
^o'-gy
Iabulky jsou lysledh€m zpíacovan V!gch
doÉ?nn: a dod"lku' kŤere áoš'y do olomoúce
do 31.1.1ss2
Je ťeoa 'io' ze 7 né<lely. h ob asll .€ .an neoodďllo 2'ska| Úda e -p'"9' Ple .o
' našelo odhadu
_ezJsŤalo nezachycono
oodl3
v'ce neŽ 5 - 7 .; koleg] a;lacoviŠl'
Udájo z dolarnjkL oyly UloŽery saroa nnýŤ
Počltacem T\s-čc ná ortodonlicken
'
oddéleni
]' íomalo'ogic(éllin.y fN v olomouci ná
d ._U á.áslodné zDracován. .é

tsionellrctónP'zcovíile{alsheÍ.hu'lvUnve'/iyoa|al.'',Ýo'onou.doŤaoul€k.\I_

pnnase]i neKele ze zajlmavěiŠich výs|edku'

V lomo svL.non ÚvódL .énl Ťo2.ékomPnlovat vŠéC_.yUvod€ne laburj a
Výsledlv' Přeslo alespoň něco ke dvěma číslŮm'
V lab 'lce _hv.|'Í'{acnl a.6sŤ.ce .''- toru_á ]ao" ka) ie uv9den oočet sÓeL.l'qťl V
o1odon.iiČ'sieŤ'69'hIo1-ierebapl'a,sll2\olggyňaúeg- klg.i atesrovď, tto-cá m
ro\U I99' a /lt-ba ]0-l5lécn' l.€lí se dolďn kové a"c€ n€i]casln:li' Sou.áslv DÓ.Ai

náškL sD-c'a''st] v c6.Áe lpP-o''ce. aleii ah|vné ý oboru prac, r. ie reov r go-zoo1ý r*
]931 |c' bylo a6' Poc€t speciálisl].e ČlŠo'
s]édL_ó Ev opika onooonlická
soore..osl' sodJje 1a\é ponfu onodonl|.kých ^te'é
speciélist, k pop-'a.i. Poolé lonoÍÓ
Uhď,'€ e -a i6droho spocialislu v onoooncii p.paoá V česhe rei,ó|lqg 53 oqg ..*.,.1
co2.é epai .eŽ ev'opsrly pljnér a é;so i€ stejt iako u Eins1a' L6D_; v Evlooé i o'
s'Jýc_aísko (50 000)' Dansko (Á9 00o)' Švéosko
t33 oool' Jugoslávie \32 oool a No;s{
(25 000).

P'o.enŤo 7alájene le^byÍi:-Ín áparalenv poTé., Á záha'e-ým lecbámvé sté ném

obdobiafi9 o;' -o ie nd "áse ooŤqy
''s]é Jda|poléŠujr.a repóc,rýo. e v p':ucru rdro.o
.o\, dále vrlJslé' V lo.e r982 U írinule-o
orÚz"LnU bylo roio č'_'o o,7 %' TaIo
c*ďar'o's1lhé Poíráhá odpověděl ra da'šl otáz\u v dotazn'kJ Evroosr<é onÓdonl.k.
spolpanosŤi- ]1olik p'ocert o.cienlU
||\dv2 ne zi.e'a Dl€sné- Po J
'e|eae.o ÍiYnímj apaláv,
=
uda J Ev'oPshé onodol Ícle sPo éČnoslije
v Ev'opé 'éČeno.ixnrňr aoaratv orumerne a"
oacentJ e p'ocenro s6 pohyoJie oo 5:. (Podugats^o) do 80 % rsho. El.sho, FranL.eJ"

.

100 % (lsland).

K nékervn dalšiÍrJ{azalelÚn onodonlická spec,alizace, olodo.Ťichv.h oraxi a

ý)iýoiovYch lenoÚ u ^ás i V Evíopo ss l'íérá stla.kách naseho aasoDisu
v,?r'."'
Za vF'hou pomoc pí snloTazdováni dolazn'kú dékuii vŠgm oo;élé;úm
"iiekolodnm v
oblaslech' Za velkou pÍáci p'i u\|ádánl oat z dolahikÚ oo oóeitac e i"tu'i'ói-a." ůi
'r,
Á4. spindls.ovi. MLD.' D. sllahové' MUDr. B' Jánl{ové, tvtuor.
e. eitové a darsim Djl.,ii
d'. Jdně l\4a'oclove za sb sic<e lpracován ýýs'edkŮ.
Prof. l''{UDr.
'|ilan hamlnék' Dlsc.

I
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PRŮzKUM oRToooNIcKÉ PÉčEv čEsKÉBEPUBLlc

Po obdobných prŮzkum.ch' kloró v našem oboru ploběh]ykdatúm 31'12']
31.12.1982 pllstoupila ceská oilodontická společÍostk piŮzkumu' johoŽ Výsled
ínoŽnéslovnáVat s výs]gdky prÚzkumÚ predchozích, pdzkrmů budoucích, i obl
šeťenív jiných zgrních.
Prosrednictvím kolegÚ Ve Všech oblasleá (bývalých krajích) rozéslal V čery
predseda našíspolečnosti lr,luDr. Václav Bodnář dotaznÍky (část l' a ll. _ koPig j
oiišlěny)' kteréjsme Pak V pÍůběhu a koncam pÍázdn]n V roce 1991 shřomažclovali
celé druhé Poloviny Íoku jsme pak kolegy V oblaslech opakovaně UÍgovali a ná
tabulky jsou Výslodksm zpracování Všech doiazníkú a dodalkú' kteÍédoŠly do o
do 31.1.1S2.
Je tleba ríci, Že z někleíých oblastí s€ nám nepodarilo získat Údajo úplnó
Podle -.šeho od'adu n"/ůcl. o rezachy.élo vice -e2 5 - 7 "; holegú a pr.cov'
Uda'p / dolaznikJ byly - ozely samoc;nnym PoaílačFnTNs-6c na o1od(
oddólgní ]]. sloma1ologické klinky FN V o]omouci na disk€tu a následně zpíaco
Biom€n'ickém pracoviŠti ékařské lďUlty Unive?ily Palackéhov olomoucido tabuk
přinášejí něk1elé ze zajímavějšíchVýsledkŮ.
v lornlo stručném ÚVodu neni ínoŽnékomenloval všechny uvedené ta
Výsledky' Přesto a espoň něco ko dvěma číšlŮm'
V tabulce "KválifikačnÍ atestac€ .''' (druhá tabulka) je Uved€n počet spec
ortodoncii Číslém169' K tomiJ je 1řeba PličÍsl]2 ko]ogyň a ko]9g0' kleřÍaleslovali
roku 1991 a zhÍUba 10-15 těcn' klerí se dotázníkové akce nezÚěastnil|' současr
našich spocialistŮ V českérépublice; KeřÍ aldjvně V oboru PÍacují, je t€dy 19o_2o(
1982 jich by]o 86' Počel sp6c]alistú ie číslo'lderé sleduje Evropská orlo(
spoléčnosl' sleduje také pornól onodont]ckých spe.laislŮ k Populác]. Podl€
ukazatele najednoho specialistu v ododoncii připadá V ČeskérePub]]c€ 53 ooo o
co, je ]eoší'e) pvlops\y oí,néra.'lso jě sŤejné jd{ J Fin'rc Lgpšl vEVrc
svÝcálsko (50 000)' Dá_sko {49 000l. svedsŇ í33 00o)' JugosáVie (32 o0o] a
(25 o0o).

Proc€nio zahájené lérbyÍixntm aparátem V poměÍu kzahájeným léčbámVe
období činí9%. To je na naše poměryj]slě ÚdájPotěšující a nepochybně V p.Ůběh

roku dálé vzrÚslá' V roce 19a2 u minulého prÚzkurnu by]o 1o1o čísloo,7 9
chďaKerislika pornahá odPovědót na da]šíoiázku v dolazníkL] Evropská orto(
spo]ečnosli-kolik Prccenlpaci€nlú

jé lóčeno Íixnímiapaláty' ikdyŽ ne zca a prssnl

Údajl] Evlopské ortodontickó sPo]gěnosti j9 v Evropě léčenoíixnímiapaÍály prť]měrl

pacienlÚ a PÍoconlo ss pohybuje od 5 % (Portugaisko) do 80 % (ksko' Finsko' J
a 100 % (lsland).
K některýín dalšÍm UkazalelŮm ododonlické specializace, onodontických
vývojo!ých tlendŮ u nás i V Evropó so j]s1ě na stránkách naŠeho časopisu jgště v
za Velkou Pomoc při shromaŽdování dolazníkŮ děkuji Vš8m pověřeným kol
oblaslpcl-' zá Vo ko. o.áCi o.i Uhlada.l oaŤ z dotd/nhJ do poailače oék-'' ŽejŤén
V' spind'€lov'' N4UD'' D. slldhove, ]VLDí' B' -a.'tové' MLDr' E' Bilovó a ;a jim
dr. Janě l',lazochové za sta1]s1ické zpÍacování výs]edkŮ.

ProÍ. ['|UDl' l''lilan Kamíne}
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čéskáorlodontická

q!9čnost

Okes:

- prÚzkuň k

30.6.Í99.|

Býv. kaj:

x#'#"ďí:;:*x"""#ťjJi*'"
1. Náz6V a adresa

zďÍzení, psč. teteton:

2. NsP {potjklinikal

' ;J:jii,a!";'J
4. Poéot

ěm ss rozumí takové zařÍzeni

1"

;l:""'

*;'

;"

"

*,'li* o*.,,"J:ilTÍ.!'jll9""-i"*'

zubnjch kiesel;to onodoncli]
c' UVazKy ptacovniků na pracoviŠii(zam'
k

MŠo'35)
úvaŽékpro onodoncii

30'6'1991

prúm& V r' 199]

+

2.
3.

ce|kow Úva2ok na prac. v o.ioaon"'
l :o o
UelXoVy plúmělný uvaz€k p.
on"o.n.iiu,.

sesl;r; isÍru+en'á ;,'/' Laboran|iPro oíodoncii- Dočér'
6. Porď
s'

ji

*:*:*'yl"il''rln;',;

.::J:ff

:;

l i J,Ti:Í.f.Jffi

í,Pffi ;"",",

iff}É""ďítt:.i"'$'fi*il;,iii:i"tť:i:l"li',, ís|oup€c

] : !T;l${:"Í::{{#
rb'
]-ocet dóÍ od 6 do ]4
l /' ťoc€l détl od 6 do
15

+

ró'1
-*-"- "' '".,.
'*,

Pnlm. uvazek v r.

i99l

t1;""'1láŤJ,T'".#;ffJ!i!ni"o",nn,
''''
J"| v ok,es",
lot v okr€sé]

úvazek' x počet měsícÚ

=

+ ÚVaŽek,

"

",","o

31 Výkazu)|

n'o o,"o"'"n,*.,

x poěet měsÍcÚ

Príklad|Lékar pracovalV roc€
]99] v ojrďoncii2 rněs:na úvazek
o'5 a pak 4 měs. na 1,o

Výpoč€t: o'5x2+1'ox4

6-

= 0,83

OBTODONCIE

LÉKAŘl

Věk v roce 1991
3 lékáň Údaj neuvedli (1'1%)Pti]méÍnývěk i€ 42'1 + 7'6.

k.ajé P

- Plaha' sč _

sevércčeský'Vč _

r...

Šlledočeský, JČ - jihočeský, zč

východočéský' JM

-

Ň--l

jihomolavský'

sM

-

záPadoé

sevorom

oBŤoDoNclE
KváIifikačň í al63tace E zařázenÍ do

sč

sVč

JČ

VČ

čR %čR

JM

0

3

9
I

12

11

o

0

23

17

11

2

15

34

0
1

I

5

2

/"lj'L' l.,
:1

3 pracovníci údaj neuv€dli

(1'1 7.)

sč
3

3

6

5-12

11

11,25

2

1

2

5

I

zČ

5
12

a

3,62

13,23

10,J0

1

2

2

15

5,7

I

5

VČ

Jiý

5

l

8,3

2

a

15,4

I

21

0

i1'aí

33

5

5

ooba plaxé v orlodon.ii

-'__-___-------

89

1

10,)6

SM

142

33,5

12

22,6

7

13,6

ORTODONCIE

čistá přaxe - doba přáxe x úvaz€k {olázka 12)'
5 placovníkŮ Údaineuvedlo ( 1'9 %).

počty pracovníkú

4,6 125

103

7,3

9,2

6,9
4,2

9,1

Úvazek v ořlodoncii (otázka 13):
pody prácovnlkÚ

I

a,5

5,9

7,7

rdolE---lEtlt
z 265 P.strň É!aÉ.-|tl.l4
Prácovní*

tr

a
*

1F

a:l

7
1,5

2,6

znalost iazykú (ol'ka 15):

í3'9
52,A
47,9

24,3

OBTODONCIE

oRToDoNTlcKÁ zAŘízENÍ
E:!919-"i!eglslvPsleiE
poóly placovišť

vyuŽitÍ pBcovišť plo onodonciive dnéch / týden (otázka 3)
udat nevyprnrro 1 pracovrsre (u,5 Yol.
PÍúměÍnévyuŽilí placovišléje 3'7 :t 1'7 dne lýdně.
1,1

-

12,6

Počet křesel na orlodontickém pracovišli (olázka 4)
Údaj néVyPlnilo 1 Přacoviště (0'5%).
PrúměÍný počet křgselje 1'6 1 1'2'

4,1

2,O

15,3

-50

F:=o.cě
c.lkovÝ

úvEg

! ýrr.3 'jí
':-:

Y-

'ř' 'tffi

a

0

.:-:;:

3

5

6

10

10

7

11

sč

l3

12

Jč

zČ

sVč

2,12

0,36

0,99

1,24

3t 63

1A

1

23,01

VÓ

332

JM
1,19

1,19
226,25

22,46

o o o1odonlclo_ ]erap'' je vyu2'to c"'keŤ 26'25 L]/ál(. v Čq'
'
Úýázek ná pla@Vistj p!Ůmérné v ČB 1,r9 l o,98

Úvazek zubnÍch téchniko přo

o

odoncii (otázká

7)

P.Ůměmý úVazek zubního lochnika pro orlodonc]jv zalízeníj9 ],2
Pro onodonljckou terap je VyuŽito 224,82 |aborantského úVazku'

27

l

]'0.

59

311

ORTODONCIE

Počétpacientu se záháiénou léčbouv ř.

í99í(do

30'5.1991) (olázka 9).

Údaj nouvgdlo 29 Píacoviši(]5'3%).

PÚměÍnr na pracovišli ]67,3

t

17],6 Paci9ntÚ'

Počál pac' sé zahá|énou léěbou Íixnílnaparátem v r.199Í (do 30.6.Í991)
2863 paciénlús nasazeným íixnímaparátem činíz célkovéhopočtu
zahájénou léčtouv rocé 199í (otáJka 9) - 9'0 %.
počet pracovjšť V kajích

Počélpacienlú v aklivní léčběa retěnci (olázka
Údaj neuvedlo 13 pracoviši (6'8%)'
PrÚrnélně 897,9
859'3

l

I

11)

oRŤoooNclE

ťiT&j

Počgl oš9lř9nÍ a \ryšerenÍv r. 199' (do 30.6.í 991) (otázka

1

2)

Údaj neuvedlo 19 placovišl (10%).
7112'1.
PrŮměrně na pracoúšii 44532

t

3m1
21

8o

11,1

42,1

5000

l5,a

15.3

5,A

Počétděí 6 - 'l4 lél na iédénortodontický Úvazek v z.řízení(ot.

1415)

Údajneuvedlo 30 pÍacovišť(15,8 %).
PrŮměÍně je 7067 t 5206 détí6 - 1 4 lel na jgden orlodonlický úvaz€k

sÓ
1

Jč

zč svč vč

JM

0

3

1

7

2
o

3

čB

39,5

11

3

1

1

0

a Píacoviště.

l1

10

5

2

SM

n

0

1

11

5,4

3

1,6

lttrtlrlrt
9107

2895

900
175s5

EĎ__.

1917

9129

5454

6o5a
220
11000

220
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OKRESY
Poč:6| ortodonticlqch zařÍzenÍ v

okrese:

calksm s5 oklesŮ v čB' chybí údaje z 3 okÍesú{obvodŮ hl. m' Prahy).
PrŮměmě 2,2 + 1,1 zařizení V ok€ss.

poěiy okíes0 V kajÍch

Počty dělí 6 - 14 let ná P<r{

ďtodoíW

Pdměrně je v ok ese i2l:
čq.Ť okesÚ ci'!í -Eé'e. =,+742C'ětí

z€

JČ

6-

Úvazek v okÍese:

14let na ortodontický Úvazek lékaře'

zč

vč

JM

%ČF

SM

2
6

3

1

2

0

2

6,4

3

31

5

26

I

I

1

a

0

I

29,5

9,1
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AKTUÁLNí zPRÁVA
současný stáv sazebníku ortodontických výkono
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