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Přehled použitých zkratek 

3D CT – třídimenzionální CT (three dimensional computed tomography) 
AIDS – syndrom získaného imunodeficitu (acquired immunodeficiency syndrome)
API – aproximal plaque index (aproximální plakový index) 
ARC – AIDS related komplex
CBCT – Cone-Beam CT
CPI – community periodontal index
CPITN –  community periodontal index of treatment needs (index postižení paro-

dontu v populaci a potřebná léčba)
CQ – kafrchinon
CT – výpočetní tomografie (computer tomography)
ČLK  – Česká lékařská komora
ČRR – Česká rada pro resuscitaci
ČSK – Česká stomatologická komora
DA – dentální anamnéza
DIIS – digitální intraorální zobrazovací systém (digital intraoral imaging system)
DSA – digitální subtrakční angiografie 
DVI – digital vascular imaging 
ECT – emisní tomografie (emission computed tomography)
EDHF –  European Dental Hygienists’ Federation (Evropská federace dentálních 

hygienistek) 
EDTA – kyselina etylendiamintetraoctová
ERC – Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Counsil)
ES – etylenoxidová sterilizace 
FDI – Federation Dentaire Internationale
FEES –  funkční endonazální endoskopická chirurgie (functional endoscopic endo-

nasal surgery) 
FIDP – fokální infekce dentálního původu
GTR – řízená tkáňová regenerace (guided tissue regeneration)
HAI – infekce spojené se zdravotní péčí (healthcare associated infectios) 
HDR – hygienická dezinfekce rukou 
HEPA – vysoce účinný filtr vzduchových částic (high efficiency particulate air filter)
HS – horkovzdušná sterilizace 
HU – Hounsfieldovy jednotky (Hounsfield units)
CHDR – chirurgická dezinfekce rukou
IFDH –  Mezinárodní federace dentálních hygienistek (International Federation of 

Dental Hygienists)
IFN-γ – interferon gama
IOTN  – index of treatment need 
JIP – jednotka intenzivní péče
KPR – kardiopulmonální resuscitace
MMR – mechanické mytí rukou
MR – magnetická rezonance (magnetic resonance)
NO – nynější onemocnění
NZIS – Národní zdravotnický informační systém
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OA – osobní anamnéza
OAF – osteoklasty aktivující faktor
PACS –  Picture Archiving and Communication System (systém propojení pracovišť 

archivace dat včetně digitálních obrazů)
PBI – papilla bleeding index
PET – pozitronová emisní tomografie (positron emission tomography)
PgE2 – prostaglandin E2
PI – parodontální index, index plaku
PLS – plazmová sterilizace
PPD – fenylpropanendion 
ppm – pars per milion
PS – parní sterilizace
PSR –  periodontal screening and recording (vyhledávací vyšetření parodontu 

s registrací poškození)
RA – rodinná anamnéza
RTG – rentgen, rentgenový
RVG – radioviziografie 
SA – sociální anamnéza
SI/STA – site, stage
SPECT –  jednofotonová emisní tomografie (single-photon emission computed tomo-

graphy)
SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
TNF-α – tumor nekrotizující faktor alfa (tumor necrosis factor alfa)
ZNR – základní neodkladná resuscitace
ZZS – zdravotnická záchranná služba

+
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Předmluva

Stomatologie neboli zubní lékařství se řadí k základním medicínským oborům a význam 
tohoto oboru a jeho subdisciplín nabývá ve všech civilizovaných zemích stále většího 
významu. Je tomu tak proto, že zubní kaz a choroby parodontu se staly tak rozšířeným 
onemocněním, že postihují většinu populace naší planety. Léčení výše uvedených cho-
rob zpravidla není komplikované, ale vzhledem k četnosti výskytu onemocnění, mož-
ným průvodním komplikacím a vztahům k jiným onemocněním lidského organizmu 
se tyto choroby staly závažným problémem zdravotním i ekonomickým. Péči o chrup 
a tkáně ústní dutiny (péče o orální zdraví) je proto třeba věnovat soustavnou pozornost, 
která musí být z odborného hlediska kvalitní a z metodického hlediska správná.

Z obecného pohledu lze uvést, že péči o chrup, ústní dutinu a s ní související tkáně 
poskytují vedle zubních lékařů také všeobecné sestry, zubní instrumentářky, dentální 
hygienistky, zubní technici a asistenti zubního technika.

Zubní instrumentářka získává odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání (provádí ji pouze pod odborným dohledem) absolvováním dvouletého studia 
na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole či středním zdravotnickém 
učilišti nebo absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu. Při výkonu zdravot-
nického povolání zubní instrumentářka provádí:
• léčebně-diagnostickou péči v zubním lékařství – tato péče zahrnuje asistenci při 

ošetřování pacientů a péči o pacienty při jejich ošetření zubním lékařem, zpracování 
dentálních materiálů, vyvolávání rentgenových snímků;

• edukační činnost v rámci péče o orální hygienu – činí tak pod odborným dohle-
dem zubního lékaře nebo dentální hygienistky;

• práce spojené se zdravotnickou dokumentací.

Některé odborné úkony spojené s péčí o orální zdraví, především v oblasti preven-
tivní péče, lze svěřit speciálně vyškoleným zdravotnickým pracovníkům – v oboru 
zubního lékařství se vyčlenila odbornost dentální hygienistky. Za výkon povolání 
dentální hygienistka se považuje:
• výchovná činnost v rámci zubní prevence – tuto činnost může dentální hygienistka 

vykonávat bez odborného dohledu a zahrnuje výchovu a instruktáž pacientů v péči 
o hygienu ústní dutiny, nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolu její účin-
nosti, výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, 
ortodontických anomálií a racionální výživu;

• preventivní péči na úseku dentální hygieny – tuto činnost může dentální hygie-
nistka vykonávat bez odborného dohledu, ale jenom na základě indikace stanovené 
zubním lékařem; zahrnuje získávání anamnézy, vyšetření ústní dutiny, orientační 
zhodnocení stavu chrupu, provádění otisků chrupu, odstraňování zubního plaku 
a leštění povrchu zubů, odborné čištění zubů, bělení a podobné estetické úpravy;

• asistence při poskytování preventivní, diagnostické a léčebné péče na úseku 
zubního lékařství – tuto činnost může dentální hygienistka vykonávat jedině pod 
odborným dohledem; zahrnuje odstraňování zubního kamene v rámci nechirur-
gické parodontologické léčby, ošetření citlivého dentinu, aplikaci profylaktických 
materiálů (např. fluoridových roztoků), odstraňování retenčních míst plaku, povr-
chové úpravy výplní; pečetění fisur a aplikaci povrchové anestezie pro znecitlivění 
dásní může hygienistka provádět jenom za přímého vedení zubního lékaře.
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Dentální hygienistka může bez odborného dohledu provozovat zdravotnické za-
řízení, kde může poskytovat zdravotní péči v rámci dentální hygieny. Může však vy-
konávat pouze péči, která nevyžaduje odborný dohled zubního lékaře (jedná se tedy 
pouze o výchovnou činnost v rámci zubní prevence) a poskytovat preventivní péči na 
úseku dentální hygieny.

Hlavním úkolem dentální hygienistky je především motivovat pacienta k pravidelné 
a systematické péči o ústní hygienu, provádět instruktáž o správné technice čištění chru-
pu a masáží dásní. Na profesionální úrovni provádí ústní hygienu a může kalibrovat stav 
parodontu pomocí indexů. Náročnou a zodpovědnou součástí její práce je odstraňování 
supragingiválního zubního kamene, diskutovanou otázkou je kompetence hygienistky 
provádět subgingivální ošetření parodontu. Hygienistka je schopna samostatně, bez 
dohledu zubního lékaře, provádět subgingivální ošetření parodontu s pomocí kyret, kdy 
se zasahuje do parodontálních chobotů menší hloubky a kdy k provedení výkonu není 
třeba aplikace lokální injekční anestezie. Hluboké parodontální choboty může hygienist-
ka ošetřovat jedině v přítomnosti zubního lékaře, kdy je zajištěna lékařem aplikovaná 
místní injekční anestezie. Úkoly, které zubní lékař v případech diagnostiky a léčby pa-
rodontitidy deleguje na spolupracující hygienistku, musí být spojeny s jeho kontrolou.

Předložený učební text by měl být základní učební pomůckou ke studiu a odbornému 
výcviku zdravotnických pracovníků označovaných jako zubní instrumentářka a dentální 
hygienistka, případně hygienista. Učební plán odborné výuky dentální hygienistky je 
z odborného hlediska velmi náročný – zahrnuje výuku základů všeobecné medicíny, 
obecné hygieny a jednotlivých stomatologických disciplín. Součástí výukového pro-
gramu jsou také základy komunikace s pacientem a péče o parodontologické nástroje. 
Hygienistka musí ovládat rovněž základy výpočetní techniky a informatiky, teoreticky 
i prakticky musí být schopna poskytovat neodkladnou první pomoc a kardiopulmo-
nální resuscitaci. V jednotlivých kapitolách textu této učebnice se tak může studující 
postupně seznamovat s historií oboru stomatologie a poskytování péče o orální zdraví. 
Velmi stručně jsou probrány základy anatomie a fyziologie tkání a orgánů ústní dutiny. 
Stručně a přehledně jsou také popsány náplně a základy jednotlivých stomatologických 
disciplín a subdisciplín, aby studující získal základní přehled o celém oboru. Podrobněji 
je pak probrána problematika preventivní stomatologie a provádění orální hygieny.

Na úrovni současných odborných poznatků je zřetelné a jasné, že hlavní důraz v péči 
o lidský chrup a orální zdraví musí být kladen na prevenci zubního kazu a parodonto-
patií. Jedině tímto způsobem, tedy důsledným naplňováním ustanovených preventiv-
ních programů, lze v blízké budoucnosti dosáhnout lepších výsledků a úspěchů v péči 
o chrup dětí, adolescentů i dospělé populace. Jenom cílevědomou realizací preventiv-
ních programů již v mateřských a základních školách a větším důrazem na prevenci 
v ordinacích zubních lékařů lze dosáhnout toho stavu, že bude docházet k eliminaci 
ošetřování bolesti spojené s existencí zubního kazu a kazem již destruovaných zubů.

Stomatologie a její subspecializace jsou dnes velmi širokým oborem medicíny a pro 
autorský kolektiv bylo velmi těžké zvládnout tuto odbornost v rozsahově rozumném 
a přehledném učebním textu. Přáli bychom si, aby učebnice vzbudila u našich poslu-
chačů zájem o obor, a všem studujícím i čtenářům budeme vděčni za konstruktivní 
kritiku, která v budoucnosti poslouží ke zkvalitnění úrovně učebnice.

Luka pod Medníkem, srpen 2014
Jiří Mazánek


