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Místo konání / Miesto konania:
Hotel Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika
Kdy / Kedy:
19.–21. září / 19.–21. septembra 2019
Hlavní témata kongresu / Hlavné témy kongresu:
• Interdisciplinární spolupráce / Interdisciplinárna spolupráca
• Léčba pacientů s rozštěpovými vadami / Liečba pacientov s rázštepovými chybami
• Polytématika / Polytématika
Kongresový kurz / Kongresový kurz:
Interdisciplinární spolupráce / Interdisciplinárna spolupráca
Ute Schneider Moser a Lorenz Moser (Itálie / Taliansko)
Hlavní přednášející / Hlavní prednášajúci:
Ute Schneider Moser a Lorenz Moser (Itálie / Taliansko)
Raffaele Spena (Itálie / Taliansko)
Ewa Czochrowska (Polsko / Poľsko)
Nejat Erverdi (Turecko / Turecko)
Christodoulos Laspos (Kypr / Cyprus)
Peter A. Mossey (Velká Británie / Veľká Británia)
Tommaso Castoflorio (Itálie / Taliansko)
Sekce pro ortodontické asistentky / Sekcia pre ortodontické asistentky:
• Logopedie a rozštěpy / Logopédia a rázštepy
• Digitalizace praxe / Digitalizácia praxe
• Ergonomie / Ergonómia
• Fyzioterapie – bolesti zad / Fyzioterapia – bolesti chrbta
Sekce pro zubní techniky / Sekcia pre zubných technikov:
• Rozštěpy / Rázštepy
• Vrozené a získané anomálie / Vrodené a získané anomálie
• Epitézy / Epitézy
• Interdisciplinární spolupráce / Interdisciplinárna spolupráca

Organizační sekretariát / Organizačný sekretariát:
GUARANT International spol. s r. o., Jitka Puldová
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Česká republika
Tel: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448, e-mail: cos2019@guarant.cz
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Zo zasadania Výboru SOS

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,
je mi veľkým potešením, že držíte v rukách prvé číslo časopisu Čeľustný ortopéd, ktorý vydáva Slovenská
ortodontická spoločnosť. Nájdete v ňom aktuálne informácie z rokovania Výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti, závery rokovaní s poisťovňami, MZ SR, rôzne aktuality z oblasti čeľustnej ortopédie ako
aj odborné články so zaujímavou problematikou. V časopise tiež nájdete informácie o chystaných vzdelávacích podujatiach, ako aj správy z kongresov a seminárov, ktoré navštívili naši kolegovia. Verím, že sa
časopis sa stretne s pozitívnym ohlasom a do budúcna ho budeme stále vylepšovať a rozširovať. Chcem
srdečne poďakovať všetkým členom výboru, za ich snahu a podporu aby po rokoch začal vychádzať
slovenský časopis venovaný čeľustnej ortopédii. Najmä chcem však poďakovať celej redakčnej rade na
čele s Dr. Miriam Alexandrovou, za ich snahu, nadšenie pre časopis a obetu z pracovného a osobného
času v prospech celej ortodontickej spoločnosti.
S pozdravom

Dr. med. dent. Marián Sabo

Výbor
Dr. med. dent. Marián Sabo
predseda výboru SOS
president@orto.sk

MUDr. Katarína Jakubová
podpredsedníčka výboru SOS
kapedent@gmail.com

MUDr. Irena Klímová
hlavná odborníčka pre ČO MZ SR
info@orto.sk

MUDr. Juraj Lysý, PhD.
vedecký sekretár SOS
jurajlysy@gmail.com

MUDr. Patrícia Husárová
hospodár SOS
patrícia.husarova@nextra.sk

MUDr. Anna Antalová
člen výboru SOS
antaldent4@gmail.com

Revízna komisia
MUDr. Simona Dianišková,
PhD., MPH MHA
predseda revíznej komisie SOS
ortodoncia@dentaderm.sk

MUDr. Zuzana Hudecová
člen revíznej komisie SOS
orthohudecova@post.sk

MDDr. Lenka Paulisová
styk s verejnosťou, PR SOS
info@drpaulisova.sk

MUDr. Eva Hrutková
člen revíznej komisie SOS
info@axis-dent.eu
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Zo zasadania Výboru SOS

Rokovanie s VšZP
Dňa 18.10.2018 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov SKZL a SOS s generálnou riaditeľkou
VšZP, PhDr. Ľubicou Hlinkovou, podpredsedom
predstavenstva, pánom Ing. Milanom Horváthom a
riaditeľkou zdravotného a revízneho odboru MUDr.
Beátou Havelkovou. Na základe spoločného rokovania sa prijali v oblasti čeľustnej ortopédie nasledovné kroky. VšZP od 1. 1. 2019 zrušila limitné prostredie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre
všetkých svojich poskytovateľov. Vzhľadom k rôznym dobám platnosti pôvodných zmlúv je prechod
na bezlimitné prostredie postupný. Prosíme každého člena aby si podrobne skontroloval novú zmluvu
a v prípade nejasností kontaktoval SOS, alebo priamo predsedu výboru SOS, na adrese: president@
orto.sk.
V spolupráci so SKZL je naším cieľom nové zmluvy
pre poskytovateľov zjednotiť a upraviť v prospech
poskytovateľov, predísť tak podpisovaniu nespočetných dodatkov a taktiež predĺžiť dobu platnosti
zmlúv kvôli zníženiu administratívnej záťaže. VšZP
počas rokovaní vyslovila poďakovanie čeľustným
ortopédom za vzorné dodržiavanie pravidiel vykazovania poskytnutých zdravotníckych výkonov.
Dúfame, že to bude platiť aj v budúcnosti a naši
kolegovia z radov čeľustných ortopédov pôjdu príkladom všetkým ostatným kolegom v zubnom lekárstve. Ďakujeme všetkým členom SOS za dodržiavanie pravidiel vykazovania výkonov zdravotnej
starostlivosti, dali sme týmto spôsobom vedeniu
VšZP jasne najavo, že ich obavy o explóziu nákladov po uvoľnení limitného prostredia na zdravotnú
starostlivosť boli neopodstatnené. Zástupcovia
VšZP prejavili pochopenie ku vážnej situácii aká

momentálne na Slovensku je, ohľadom výrazne
nerovnomerného rozdelenia čeľustných ortopédov.
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
odbore čeľustná ortopédia je najmä v okrajových
severných a východných oblastiach Slovenska veľmi nízky. Z tohto dôvodu prejavila VšZP záujem o
uzatvorenie zmlúv s novými poskytovateľmi v dotknutých regiónoch. Ak má niekto z členov SOS
záujem o zmluvu prosím kontaktovať priamo regionálnu pobočku VšZP. Riaditeľstvo VšZP prisľúbilo
v tomto smere veľkú ústretovosť. Touto cestou by
som chcel aj osobne poďakovať prezidentovi SKZL
MUDr. Igorovi Moravčíkovi za podporu, angažovanosť a všetko vynaložené úsilie, ktoré pomohli k
dosiahnutiu týchto pozitívnych zmien a za výbor
SOS sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
Na záver by som chcel všetkým našim členom, kolegom a podporovateľom Slovenskej ortodontickej
spoločnosti zaželať veľa pracovných úspechov,
pevne verím, že Čeľustný ortopéd sa Vám bude
páčiť, dozviete sa veľa užitočných informácií a odborné články obohatia vašu prax o nové praktické poznatky. Chcem srdečne poďakovať všetkým
členom výboru, za ich snahu a obetu aby po rokoch začal vychádzať slovenský časopis venovaný
čeľustnej ortopédii. Najmä chcem však poďakovať
celej redakčnej rade na čele s Dr. Miriam Alexandrovou, za ich snahu, nadšenie pre časopis a obetu
z pracovného a osobného času v prospech celej
ortodontickej spoločnosti.
S priateľským pozdravom
Dr. med. dent. Marián Sabo
predseda výboru SOS

Zápisnica z plenárnej schôdze SOS,
ktorá sa konala dňa 9.2.2019 vo Zvolene
Predsedajúci: M. Sabo
Zapisovateľ: K. Jakubová
Návrh programu:
1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
2. Správa o činnosti Výboru SOS
3. Správa o časopise Čeľustný ortopéd
4. Správa o IV. Česko - slovenskom ortodontickom
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kongrese 2019
5. Správa o Kongrese SOS 2020
6. Správa o činnosti katedry ČO SZU
7. Správa o hospodárení SOS
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia plenárnej schôdze

Zo zasadania Výboru SOS
Program plenárnej schôdze
– jednohlasne schválený.
Mandátová komisia – Ľ. Dírerová, M. Šarvaicová,
O. Dvoran – jednohlasne schválená.
Návrhová komisia – Z. Hudecová, V. Konová, L.
Rešovská – jednohlasne schválená.
Mandátová komisia konštatovala, že na plenárnej
schôdzi je prítomných 91 členov, teda plénum nie
je uznášaniaschopné.
M. Sabo predniesol správu o činnosti Výboru SOS,
ktorý zasadal 5x od minulej plenárnej schôdze. Ďalej informoval o spolupráci s ÚDZS – konzultanti,
zdôraznil potrebu dôkladnej zdravotnej dokumentácie u liečených pacientov, vrátane fotodokumentácie.
M. Sabo informoval o rokovaní so ZP, o bezlimitnom prostredí pre čeľustných ortopédov a o vypracovanom revíznom manuále, ktorý obdržal každý
z prítomných členov SOS. M. Sabo ďalej informoval
o novej web stránke SOS, ktorá je v štádiu finalizácie, zároveň vyzval prítomných členov na doplnenie zmenených údajov, ktoré budú tiež zverejnené
na web stránke SOS. M. Sabo informoval o poskytovaní ZS v odbore čeľustná ortopédia lekármi bez
atestácie z čeľustnej ortopédie. V prípade zistenia takýchto skutočností doporučil kontaktovať Výbor SOS a tiež príslušný VUC. V prípadoch, ktoré
boli zistené doteraz, predseda výboru v mene SOS
podal podnet na VUC.
Informoval tiež o plánovaných úpravách stanov
SOS, rokovacieho poriadku a etického a profesijného kódexu ČO. Vyzval členov SOS, aby plánované zmeny, ktoré budú uverejnené na web stránke
SOS, komentovali a pripomienkovali.
M. Alexandrová, šéfredaktorka novovznikajúceho
časopisu SOS Čeľustný ortopéd, podala správu
o činnosti redakčnej rady v zložení M. Krošláková,
A. Nováková, Ľ. Gazdík, P. Šilla. Časopis Čeľustný
ortopéd bude vychádzať dvakrát ročne, prvé číslo
vyjde v apríli 2019 ako vkladačka do časopisu Zubný lekár.

J. Lysý predniesol informáciu o príprave IV. Česko
– slovenského ortodontického kongresu
19.- 21. 9. 2019 v Bratislave.
K. Jakubová predniesla prvú informáciu o Kongrese SOS 2020 – 26.- 28. 3. 2020 na Štrbskom
Plese. S. Dianišková predniesla správu o činnosti
Katedry ČO SZU v Bratislave, o uskutočnených
seminároch, o publikačnej činnosti, o lektorskom
zbore, o podmienkach postgraduálneho štúdia.
P. Husárová podala správu o hospodárení SOS
za rok 2018 a predniesla návrh rozpočtu SOS na
rok 2019. P. Husárová tiež informovala o vydávaní
certifikátov ČO – zatiaľ len 153 čeľustných ortopédov má vydaný certifikát.
Uznesenie z plenárnej schôdze SOS, konanej
dňa 9. 2. 2019 – spracovala Z. Hudecová
Plénum schvaľuje:
1. program: M. Sabo
2. mandátovú komisiu: Ľ. Dírerová,
O. Dvoran, M. Šarvaicová
3. návrhovú komisiu: L. Rešovská,
V. Konová, Z. Hudecová
Vzhľadom na výsledok mandátovej komisie: celkový počet členov SOS 214, prítomných 91 členov, čo
činí 42,52%, plénum nie je uznášaniaschopné.
Plénum berie na vedomie :
1. správu o činnosti – M. Sabo
2. správu o hospodárení - P. Husárová
3. návrh rozpočtu SOS – P. Husárová
4. revízny manuál – M. Sabo
5. správu o časopise - M. Alexandrová
6. správu o Česko-slovenskom ortodontickom
kongrese – J. Lysý
7. správu o príprave Kongresu SOS
v r. 2020 – K. Jakubová
8. správu z Katedry ČO SZU v BA – S. Dianišková
Zapísala : K. Jakubová
Overil:
M. Sabo
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Správy z kongresov a školení

94. Európsky
ortodontický kongres
17.- 21. 6. 2018
94. Európsky ortodontický kongres sa konal v
dňoch 17.- 21. 6. 2018 v majestnánej budove Edinburgh International Conference Centre v hlavnom
meste Škótska, Edinburghu. Veľkolepý otvárací ceremoniál zahájil začiatok kongresu. Okrem každodenného dažďa sme si tu užili aj spŕšku pútavých
a zaujímavých prednášok. Lekári sa dotkli nespočetného množstva tém. Prednášky o liečbe pomocou vestibulárnych fixných aparátov sa prelínali s
prednáškami o liečbe lingválnymi aparátmi či priehľadnými vyrovnávačmi. Pozornosť bola venovaná
taktiež príprave pacienta na ortognátnu operáciu,
rázštepovým pacientom či spánkovému apnoe. Určite si každý z poslucháčov na prednáškach našiel
odpoveď na otázky, ktoré si kladie doma, vo svojej
ambulancii. Z veľkého množstva tém môžeme spomenúť prednášku lekárov S. Lee, F. Firth, A. Low, et
al. z univerzity na Novom Zélande, ktorí obhájili liečbu s extrakciou dolného rezáka ako validný spôsob

čeľustnoortopedickej liečby. Doktori J. Naoumova, H. Kjellberg, z univerzity v Gothenburgu sa zas
vo svojom výskume zaoberali benefitom extrakcie
mliečnych očných zubov ako prevencie retencie
trvalých očných zubov. Doktori D. Wiechmannm,
E. Klang, M. Katzorke, et al. vo svojej prednáške
vyzdvihli využitie fixných funkčných aparátov pri
uzatváraní miesta pri agenéze dolného druhého
premolára. Prednášok s výskumami bolo naozaj
mnoho. Nezabudlo sa ani na tému čeľustnoortopedickej liečby endodonticky ošetrených zubov či
diskusiu ohľadom extrakčnej/neextrakčnej terapie.
Informáciami preplnené prednášky dopĺňala o výskumy bohatá posterová sekcia (obr. 1, 2).
Prezidentská recepcia sa konala v historickej budove Kráľovskej akadémie chirurgov, kde nás vítal
prezident Dr. D. Blister. Udalosť spojená s dobrým
jedlom, spoznávaním kolegov a vytváraním nových
priateľstiev sa niesla v tradičnom škótskom duchu.
Tohtoročný európsky ortodontický kongres bol
opäť vydarený. Odnášame si z neho nové poznatky
ako aj nové priateľstvá či očarenie z krásnej krajiny.
Už teraz sa tešíme na EOS 2019.
MDDr. Anna Nováková PhD.

Obrázok 1: Posterová
sekcia
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Obrázok 2: Naši členovia
na kongrese EOS 2018 v Škótsku

Správy z kongresov a školení

FACE meeting, Viedeň

Obrázok 1: Hofburg

28.- 30. 9. 2018
Na konci septembra sa na pár dní stal viedenský
palác Hofburg miestom konania sympózia FACE
– meeting. Priestory, kde na Vás dýcha história
Habsburgovcov, boli kulisou pre prehliadku špičkovej ortodoncie a predstavenie moderných postupov v liečbe odchýlok zhryzu. FACE-koncept má za
svoj cieľ funkčnú a kozmetickú excelenciu (Functional And Cosmetic Excellence). Ak organizátori
rozmýšľali nad podobnými cieľmi aj pri plánovaní
tohto kongresu, určite sa im to podarilo. Nielen že
to vyzeralo dobre, ale aj prednášky boli výborné.
Hlavná časť programu prebiehala v historickej sále
(obr. 1). Rečníkov uvádzal prof. Nanda, ktorý ich
mnohých osobne poznal. Občas spomenul nejaké
spoločné zážitky, čo celej akcii dávalo neformálny
rozmer. Celé sympózium sa nieslo v uvoľnenom a
priateľskom duchu (obr. 2). Prednášajúci sa venovali najmä konceptu FACE. Pri diagnostike sa kladie veľký dôraz na pozíciu temporomadibulárneho
kĺbu, od ktorej sa začína tvoriť liečebný plán. Tejto
oblasti bol venovaný podstatný priestor. Doktori
Satoshi Adachi, Birgit Franz a Jose Llamas uká-

zali svoje postupy a výsledky u symptomatických
pacientov s TMD. Doktor Inigo Bollain pripomenul,
že aj v dobe minidláh a distalizácii sú indikácie pre
sériové extrakcie, kedy sa pre lepší výsledok dá využiť germektómia. Na opačnej strane boli predstavené možnosti expanzie so skeletálnym kotvením,
ktorým sa venovali doktori Bjorn Ludwig a Edson
Illipronti. Skeletálne kotvenie sa dá využiť aj pri
liečbe progénnych stavov u rastúcich pacientov,
o čom rozprával doktor Hugo DeClerk. Zaujímavý príspevok mala doktorka Ewa Czochrowska, v
ktorom objasnila úskalia autotransplantácií. Tém a
prebraných oblastí bolo veľa. Pre predstavu môžeme ešte spomenúť možnosti distalizácie v čeľusti,
3D plánovanie liečby a ortodonticko-chirurgickú
spoluprácu. Organizátori mysleli aj na oddych a večer nás všetkých pozvali na spoločnú večeru v tradičnej vínnej pivnici – „Heurigen“. Pri dobrom jedle
a ochutnávke vína sme mali možnosť porozprávať
sa s kolegami zo zahraničia o ich skúsenostiach
s konceptom FACE.
Na posledný septembrový víkend vo Viedni budeme spomínať veľmi dobre. Kúsok od nášho hlavného mesta bolo sympózium, ktoré nám dalo veľa
podnetov nielen na premýšľanie, ale aj do každodennej praxe.
MDDr. Ľubomír Gazdík

Obrázok 2: hlavná sála
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XIX. Kongres Českej ortodontickej spoločnosti
4.- 6. 10. 2018

Obrázok 1: Český Krumlov

Kongres Českej ortodontickej spoločnosti sa konal
4.- 6. októbra 2018 v rozprávkovom meste Južných
Čiech – Českom Krumlove, priamo v historických
priestoroch zámockej jazdiarne. Hlavnou témou
tohtoročného kongresu ČOS bola retencia zubov.
Excelentní lekári z Hebrejskej univerzity Hadassah
v Jeruzaleme – Prof. Adrian Becker a Prof. Stella
Chaushu sa venovali príčinám, dôsledkom a managementu liečby retencie očných zubov a rezákov.
Dozvedeli sme sa mnoho praktických rád, ktoré
nám uľahčia terapiu retinovaných zubov v našej
dennodennej praxi.
Kým sa lekári venovali zaujímavým prednáškam,
ortodontické asistentky, či zubní technici si mohli
prakticky vyskúšať skenovanie či lepenie attachmentov na fantómových hlavách a takisto si
vypočuť mnoho zaujímavých prednášok, hlavne
na tému digitalizácie ortodontickej liečby. Spoločenský večer ortodontických asistentiek a zubných
technikov sa konal City Lounge music bar na brehu
Vltavy.
Náhla smrť Prof. Williama R. Proffita, ktorý mal
zahajovať piatkový prednáškový blok čestnou
prednáškou Bedřicha Neumanna, zasiahla celý
ortodontický svet. Vidieť jeho prednášku ako videonahrávku bolo veľmi dojemné a vzácne. Piatkový program odborných prednášok znovu zahájili
Prof. Becker a Prof. Chaushu, ktorí nám prednášali
o etiológii retencie očných zubov a infraoklúzii dočasných molárov.
Aj českí zástupcovia Dr. Černochová a Dr. Marek sa
podelili so svojimi skúsenosťami a predviedli svoje
poznatky a výsledky liečby retencie horného stred-

Obrázok 2: Prednášajúci lekári na kongrese
ČOS v Českom Krumlove

ného rezáku, či retinovaných očných zubov. Spolu
s Dr. Klímovou nás potom pozvali na spoločný IV.
Česko-slovenský ortodontický kongres, ktorý sa
bude konať v roku 2019 v Bratislave. Dr. A. Caprioglio z Talianska nám ozrejmil potrebu 3D snímkovania pri plánovaní terapie retinovaných zubov.
V popoludňajšom bloku prednášok zazneli témy
ako „ Záchrana/náhrada horného očného zuba“
(Dr.Krug), „Indikácie k extrakciám tretích molárov
“(Dr. Hauer), či „ Retencia zubov u rázštepových
pacientov“ (Dr. Koťová). Postgraduanti českých
univerzít nám predstavili výskumy svojich atestačných prác. Všetci sme sa tešili na prezidentský
večer v priestoroch zámockej jazdiarne, ktorý sa
niesol v téme baroka a rokoka. Lekári aj tento rok
predviedli svoju kreativitu a odviazanosť a mnohí
sa zúčastnili večierku v barokových maskách. Vynikajúce jedlo a obsluha oblečená v dobových kostýmoch, či stredoveká kapela, dodali celému večierku historické čaro.
V sobotu sériu zaujímavých prednášok zahájil Dr.
Luzi z Talianska, ktorý rozprával o asymetrických
II. triedach a ich liečbe, pokračovali Dr. Suchý o
neoperačnej liečbe extrémnych II. tried, Dr. Philapi
o mandibulárnom advancemente alignermi či Dr.
Laursen z Dánska o extrakciách pri liečbe II. tried,
Dr. Ellouze či Dr. Caprioglio o použití kotviacich
prvkov pri liečbe II. tried. Poobedňajšie prednášky
prof. Foltána, doc. Kotasa, Dr. Petra a Dr. Machoňa boli venované témam ortognátnej chirurgie. Aj
tohtoročný kongres ČOS bol pre nás zážitkom, prínosom zaujímavých informácií a poznatkov a upevnením česko-slovenských ortodonických vzťahov.
MUDr. Madalena Krošláková
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“Čo je skutočne dôležité v dnešnej ortodoncii.”
Kurz Dr. M. Rosu, 23.- 24. 11. 2018, Praha
Koncom roku 2018 sme mali možnosť zúčastniť
sa na prednáškach Dr. Marca Rosu v Prahe. Prvý
deň sa Dr. Rosa venoval liečbe pacientov so zmiešaným chrupom. Druhou témou prvého dňa bola
potreba skeletálneho kotvenia, ktoré otvára nové
dvere dnešnej ortodoncii. Skeletálne kotvenie obohacuje terapeutickú rozvahu pri tvorbe liečebného plánu pri mnohých typoch maloklúzii. Patria k
nim retencie zubov, problematika agenéz zubov
u pacientov s nepriaznivou rastovou tendenciou a
mnohé ďalšie. Prognosticky nepriaznivá idiopatická cervikálna resorbcia koreňa retinovaných zubov,
ktorej sa venoval aj Dr. Becker na kongrese ČOS
v Českom Krumlove bola tiež dôležitou témou na
prednáškach Dr. Rosu v Prahe.

zuistík sme videli, že sa v tejto oblasti ešte máme
čo učiť. Línia úsmevu, veľkosť zubov, parodontálne
zdravie sú všetko časti celku, ktorý tvoria mikroestetiku úsmevu. Pri týchto témach sa dr. Rosa snažil
presunúť náš pohľad pri plánovaní liečby k makroestetike a celkovej harmónii tváre pacienta.
A záverom myšlienka, ktorou Dr. Rosa začínal svoj
blok prednášok. “Ortodontickou liečbou vieme meniť oklúziu, vieme meniť estetiku a vieme zmeniť život našich pacientov.”
MUDr. Miriam Alexandrová

Na podklade štúdie o sto najcitovanejších ortodontických článkoch sme mali možnosť vidieť dominanciu prác prelomu tisícročí. Pri výzve dr. Rosu
o aktívnejší prístup k prezentácii našej práce pred
EBO (European Board of Orthodontists) ako i k aktívnejšej prednáškovej činnosti sme mali možnosť
zamyslieť sa nad tým, čo by bolo prínosom pre
dnešnú ortodonciu. Ako zdôraznil Dr. Rosa, práve
príprava tém v ktorých nemáme istotu, nás posúva v našej práci ďalej. Druhý deň sme sa venovali
problematike remodelácie tkanív a jej významu
u rastúcich pacientov. Ortodonciu považuje Dr.
Rosa za jedinú cestu ako regenerovať mäkké tkanivá v pravom zmysle slova. Pri prezentácii jeho ka-
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Vplyv liečby Anglovej II. triedy pomocou
funkčných aparátov na profil pacienta
Influence of Class II treatment by functional
appliances to patient´s profile
MUDr. Eva Satalová, MUDr. Simona Dianišková,
PhD., MPH / Katedra čeľustnej ortopédie
Lekárskej fakulty, SZU Bratislava

Abstrakt

Abstract

Distooklúzia patrí k najčastejším čeľustnoortopedickým anomáliám. Cieľ: Cieľom štúdie bolo potvrdiť alebo vyvrátiť argumenty o zlepšení profilu
pacienta po liečbe Anglovej II. triedy pri použití rôznych typov funkčných aparátov. Materiál a metodika: Súbor tvorilo 60 pacientov s Anglovou II. triedou, pričom 37 pacientov bolo liečených s fixným
aparátom s elastickými ťahmi II. triedy, 11 pacientov s fixným funkčným aparátom a 12 pacientov so
snímateľným funkčným aparátom. Porovnávali sa
kefalometrické snímky pred a po liečbe. Výsledky: Kožný bod Pogonion sa posunul ventrálne voči
TVL u pacientov s elastickými ťahmi II. triedy v priemere o +1,15 mm, u pacientov s fixnými funkčnými
aparátmi o +0,54 mm a u pacientov so snímateľnými funkčnými aparátmi o +1,18 mm. Dolná pera
sa posunula ventrálne voči TVL pri všetkých troch
aparátoch, najmä pri elastických ťahoch II. triedy o
+1,63 mm a fixných funkčných aparátoch o +0,96
mm. Horná pera sa posunula posteriórne od Rickettsovej estetickej línie pri všetkých aparátoch.
Potvrdila sa protrúzia dolných rezákov voči ML pri
fixných funkčných aparátoch o +4,57º a elastických
ťahoch II. triedy o +5,18°. Záver: V štúdii sa prejavilo výhodné použitie fixných aparátov s elastickými
ťahmi II. triedy a snímateľných funkčných aparátov.
Nepotvrdilo sa výrazné zlepšenie profilu pacienta
pri použití fixných funkčných aparátov, čo mohlo
byť ovplyvnené ich použitím vo vyššom veku.
Kľúčové slová: Anglova II. trieda, funkčné aparáty,
profil tváre

Distoocclusion is one of the most frequent orthodontic anomalies. Aim: The aim of the study was to
confirm or refute the arguments for improving the
profile of the patient after Class II treatment using
different types of functional appliances. Material
and methods: The study included 60 patients
with Class II, 37 patients were treated with a fixed
appliance with Class II elastics, 11 patients with
a fixed functional appliance and 12 patients with
a removable functional appliance. Cephalometric X-ray images were compared before and after
treatment. Results: Pogonion moved ventraly to
the TVL in patients with Class II elastics +1,15 mm,
patients with fixed functional appliance +0,54 mm
and patients with removable functional appliance
+1,18 mm. The lower lip moved ventraly to the TVL
in all three appliances, especially Class II elastics
+1,63 mm and fixed functional appliance +0,96
mm. The upper lip moved posteriorly to Ricketts‘
aesthetic line in all appliances. Lower incisors were
protruded to the ML by the use of fixed functional
appliance +4,57° and Class II elastics +5,18°. Conclusion: The study demonstrated the advantageous use of fixed appliances with Class II elastics
and removable functional appliances. There has
been no significant improvement in patient´s profile
using fixed functional appliances, which could be
affected by their use in older age.
Keywords: Class II malocclusions, functional
appliances, profile of the face
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Úvod
Maloklúzie Anglovej II. triedy predstavujú v súčasnosti 15-20% prípadov [9], s ktorými sa zaoberajú čeľustní ortopédi vo svojej praxi. Pacienti s
vyhovujúcou oklúziou a so skeletálnym vzťahom v
1. skeletálnej triede, majú vyvážený rast maxily a
mandibuly. Výsledkom je esteticky vyhovujúci profil. U pacientov s Anglovou II. triedou nachádzame
anterio-posteriórnu diskrepanciu. Dolný zubný oblúk je umiestnený voči hornému zubnému oblúku
distálne, často spoločne so skeletálnou diskrepanciou.
Vplyv liečby Anglovej II. triedy pomocou funkčných
aparátov na profil pacienta je stále veľmi diskutovanou témou medzi čeľustnými ortopédmi. Názory
na danú tému možno rozdeliť na dve skupiny. Prvá
zastáva názor, že je možné, vhodne zvolenou liečbou, dosiahnuť zvýšený rast kondylárnej chrupavky a tým podporiť mandibulu v jej ventrálnom raste.
Druhá skupina zastáva názor, že veľkosť rastu mandibuly je daná geneticky a nie je možné docieliť rast
mandibuly nad jej rámec. Bishara [5] píše, že posun
mandibuly v anteriórnom smere môže byť dosiahnutý pomocou funkčného aparátu. Repozícia mandibuly je úspešná ak je sprevádzaná priaznivým
kondylárnym rastom. V opačnom prípade môže
pacient skončiť buď s dvojitým zhryzom medzi
centrickým vzťahom a centrickou oklúziou alebo v
celkovom relapse do Anglovej II. triedy. Na druhej
strane iní sa domnievajú, že mandibula nemôže byť
stimulovaná nad rámec svojho genetického rastového potenciálu. Zdôrazňujú skôr potrebu riadenia
rastu maxilárneho komplexu alebo smerovania zubov hornej čeľuste distálne pomocou extraorálneho ťahu, kým mandibula pokračuje vo svojom raste
dopredu [1]. Kefalometrické analýzy poukazujú na
zvýšený rast mandibuly na začiatku nosenia funkčného aparátu. Neskôr nasleduje pokles rastu. Porovnanie analýz liečených a neliečených pacientov
ukazuje, že konečná veľkosť rastu mandibuly je podobná [8]. Znamená to, že fáza rastovej akcelerácie
je nahradená subnormálnym rastom mandibuly po
skončení aktívnej fázy liečby [17]. Tento jav niektoré
teórie vysvetľujú tým, že konečná veľkosť mandibuly je daná geneticky. Funkčné aparáty nespôsobujú skutočný rast mandibuly, ale len pomáhajú
mandibule dosiahnuť jej geneticky určenú veľkosť
skôr [15].
Úpravu skeletálnej diskrepancie vo všeobecnosti
možno najlepšie docieliť počas obdobia aktívneho

rastu. Zástancovia konceptu včasnej liečby naznačujú, že liečba skeletálnej diskrepancie je rovnako
efektívna v preadolescentnom období ako počas
dospievania. Iná skupina čeľustných ortopédov
verí, že liečba by sa mala načasovať tak, aby sa
zhodovala s adolescentným rastovým špurtom [5].
Bishara [4] píše, že bez ohľadu na liečebný prístup
je potrebné pamätať, že klinicky významný mandibulárny rastový špurt sa nemusí vyskytnúť u väčšiny pacientov. V takýchto prípadoch je predpovedanie načasovania rastového špurtu, jeho trvania
a veľkosti, nedostatočne presné, aby sa dal použiť
v praxi. Okrem toho, akcelerácia rastu mandibuly
do dĺžky zvyčajne nemá za následok zodpovedajúcu priaznivú zmenu v anterioposteriórnom postavení mandibuly. Preto by mal byť ošetrujúci lekár
obozretný a neignorovať nepretržitý signifikantný
rast vyskytujúci sa v preadolescentnom období
rovnako ako u mladých adolescentov, udáva Bishara [5]. Výsledkom týchto faktorov je, podľa Mathewsa [14], odporúčaný dvojstupňový prístup k liečbe.
Cieľom prvej etapy je skorá úprava vejárovito rozostúpených horných rezákov, úprava vzťahu molárov
a skríženého zhryzu, ak je prítomný. Nasleduje obdobie retencie. Liečba je dokončená druhou etapou
po erupcii trvalého chrupu. Skorá korekcia vzťahu
molárov a skríženého zhryzu výrazne zjednodušuje
liečbu v druhej etape. Retrakcia horných rezákov
znižuje riziko ich traumatického zranenia a zlepšuje polohu pery [14]. Na druhej strane zástancovia
ošetrenia v jednom kroku tvrdia, že vo väčšine prípadov, zvýšená dĺžka a cena liečby nepodporujú
potrebu dvoch etáp [5].
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Materiál a metodika

Výsledky

Súbor tvorilo 60 pacientov (31 žien a 29 mužov) s
Anglovou II.triedou liečených neextrakčnou terapiou. Z toho 37 pacientov bolo liečených fixným
aparátom s elastickými ťahmi II. triedy (priem.vek
15,9), 11 pacientov s fixným funkčný aparátom typu
SUS2 alebo Forsus (priem.vek 15,3) a 12 pacientov
so snímateľným funkčným aparátom typu Klammt,
Schwarzove dvojplatne a klasický aktivátor (priem.
vek 10,3). Merania sa robili posuvným meradlom
a uhlomerom na kalibrovaných kefalometrických
snímkach, ktoré dostatočne zobrazovali mäkké
tkanivá.

Z nameraných hodnôt pred liečbou a po liečbe boli
matematicky vyrátané zmeny pôsobené liečbou a
ich aritmetický priemer. Zmeny v liečbe boli označené znamienkom +, ak došlo k zväčšeniu daného
parametra a znamienkom - , ak došlo k zmenšeniu daného parametra. Takisto anteriórny posun
bol označený znamienkom + a posteriórny posun
znamienkom -. Skupina liečená fixnými aparátmi
s elastickými ťahmi II. triedy bola označená ako
“Ťahy II. triedy“, fixné funkčné aparáty ako “SUS,
Forsus“ a snímateľné funkčné aparáty ako “Klammt“. Zastúpenie pacientov s Anglovou II.triedou, 1.
oddelenie (AII/1), Anglovou II. triedou, 2. oddelenie
(AII/2) a Anglovou II.triedou bez oddelenia (AII/0) v
skúmaných vzorkách ukazuje Graf 1.

Porovnával sa:
- vzťah hornej a dolnej pery ku skutočnej
vertikálnej línii (TVL) pred a po liečbe
- vzdialenosť bodu Pg´ od skutočnej
vertikálnej línie (TVL) pred a po liečbe
- vzťah hornej a dolnej pery k Rickettsovej
estetickej línii (E-line) pred a po liečbe
- postavenie dolného rezáku k mandibulárnej
línii (ML) pred a po liečbe
Na popis a sumarizáciu jednotlivých premenných
bola použitá popisná štatistika. Na zobrazenie
nameraných hodnôt boli použité krabicové grafy.
Na analýzu rozdielov medzi skupinami sa použila
metóda analýzy rozptylu ANOVA, ak boli hodnoty
sledovaného znaku na súboroch normálne rozdelené, resp. neparametrický Kruskal-Wallisov test,
ak neboli hodnoty sledovaného znaku na súboroch
normálne rozdelené. Testy boli robené na hladine
významnosti ɑ = 0,05 a spracované v štatistickom
softvéri SPSS 20.
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Skutočná vertikálna línia (TVL)
Horná pera sa pri elastických ťahoch II. triedy
posunula mierne ventrálne voči TVL o +0,22
mm. Pri fixných funkčných aparátoch bol rovnomerný rozptyl nameraných hodnôt s minimálnym
posunom hornej pery voči TVL o -0,16 mm. Pri
snímateľných funkčných aparátoch došlo k výraznému posteriórnemu posunu hornej pery voči TVL
o -1,37 mm. Dolná pera sa posunula ventrálne voči
TVL vo všetkých troch aparátoch. Pri elastických
ťahoch II. triedy o +1,63 mm a pri fixných funkčných
aparátoch o +0,96 mm. Pri snímateľných funkčných
aparátoch bol rovnomerný rozptyl nameraných
hodnôt s minimálnou zmenou +0,25 mm (Graf 2).
Bod Pogonion sa posunul pri elastických ťahoch II.
Graf 1 / Graph 1
Rozdelenie pacientov podľa Anglovej triedy
v skúmaných vzorkách
Division of patients according to the Angle
classification in examined samples
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triedy ventrálne voči TVL o +1,15 mm. Pri fixných
funkčných aparátoch bol väčší rozptyl nameraných
hodnôt, ventrálny posun brady prevládal iba minimálne o +0,54 mm. Pri snímateľných funkčných
aparátoch bol väčší rozptyl nameraných hodnôt s
prevládajúcim ventrálnym posunom brady o +1,18
mm (Graf 3).
Rickettsova estetická línia (E-line)
Horná pera sa posunula posterióne od E-line
pri všetkých troch aparátoch. Pri elastických ťahoch II.triedy o -1,01 mm, pri fixných funkčných
aparátoch o -1,54 mm a pri snímateľných
funkčných aparátoch o -2,04 mm (Graf 4). Dolná
pera sa posunula ventrálne voči E-line o +0,42 mm
pri elastických ťahoch II. triedy. Naopak, dolná pera
sa posunula posteriórne voči E-line o -0,36 mm
pri fixných funkčných aparátoch a o -0,79 mm pri
snímateľných funkčných aparátoch.
Dolné rezáky
Pri elastických ťahoch II. triedy prevládala protrúzia
dolných rezákov voči ML o +4,57º. Takisto pri fixných funkčných aparátoch prevládala protrúzia dolných rezákov o +5,18º. Pri snímateľných funkčných
aparátoch bola minimálna zmena dolných rezákov
-0,4º (Graf 5).

Diskusia
Combrink [2] vo svojej práci pri elastických ťahoch
II.triedy udáva výraznejší ventrálny posun dolnej
pery oproti hornej pere rovnako, ako sú výsledky
našej práce. Píše, že výraznejší posun dolnej pery
prispel k zlepšeniu vzťahu pier. Serbesis-Tsarudis
a Pancherz [19] udávajú podobný ventrálny posun
Pg´ (+1,2 mm) pri elastických ťahoch II.triedy, rovnako ako Nelson [15] (+1,6 mm). Pancherz [16] udáva
pri liečbe Herbstovým aparátom podobné výsledky pri posune hornej a dolnej pery voči E-line (HP
-1,8 mm, DP -0,4 mm). Ruf a Pancherz [18] udávajú väčší ventrálny posun Pg´ pri fixných funkčných
aparátoch, ktorý sa ale v našej práci nepotvrdil.
Luo a Fang [13] udávajú vo svojej práci podobné
výsledky retrúzie hornej pery voči E-line pri liečbe
Twin-blockom (-1,9 mm). Cozza [3] udáva taktiež
retrúziu hornej a dolnej pery voči E-line pri liečbe
aktivátorom (HP -2 mm, DP -0,39 mm). Lange [12]
udáva podobný ventrálny posun Pg´ pri liečbe bionátorom (+0,9 mm). Jones [7] udáva pri elastických
ťahoch II. triedy podobné zväčšenie uhla dolných
rezákov (-1 k ML +3,8°). Rovnako pri fixných funkč-

ných aparátoch Jones [7] udáva podobné výsledky
ako v našej práci (-1 k ML +6,3°). Nalbantgil [10]
po liečbe Jasper Jumper aparátom udáva takisto
protrúziu dolných rezákov (-1 k ML +7,33°). Pancherz [16] píše, že rast nosa vedie k retrúzii pier voči
E-line, čo sa prejavilo aj v našej práci. Vzhľadom na
ventrálny pohyb brady a rast nosa, je horná pera
následne umiestnená vo viac retruzívnej polohe vo
vzťahu k E-line. Na druhej strane, dolná pera sleduje pohyb mandibuly len príležitostne. Hoffelder
[6] píše, že najväčší rast nosa do výšky (8,65 mm) a
do dĺžky (13,7 mm) nastáva počas rastu medzi 6-16
rokom života. U chlapcov sa uvádza rastový špurt
nosa, ktorý sa individuálne objavuje medzi 10. a 16.
rokom života. U dievčat sa uvádza plynulá rastová
krivka bez rastového výkyvu. U chlapcov pokračujú
nos a brada v raste dlhšie ako u dievčat, čo má za
následok znižujúcu sa prominenciu pier [11].

Záver
V štúdii sa prejavilo výhodné použitie elastických
ťahov II. triedy. Esteticky vyhovujúca úprava profilu tváre bola u 2/3 pacientov (hodnotené podľa
posunu brady ventrálne a vzťahu hornej a dolnej
pery k E-line). Správnou motiváciou pacienta a
dobrou spoluprácou pacienta pri nosení snímateľných funkčných aparátov bola u 83% pacientov
dosiahnutá úprava profilu tváre. Pri fixných funkčných aparátoch sa nepotvrdilo výrazné zlepšenie
profilu pacienta. Pri menej ako polovici pacientov
bolo dosiahnuté zlepšenie profilu tváre, čo mohlo
byť spôsobené použitím týchto aparátov vo vyššom veku (14.-17.r). Potvrdila sa protrúzia dolných
rezákov pri použití fixných funkčných aparátov a
elastických ťahov II. triedy v priemere o+5°, veľká
protrúzia je nestabilná a ohrozuje parodont frontálnych zubov. Pre prax to znamená, že pri výraznom
stesnaní dolných frontálnych zubov nie je vhodný
liečebný plán obsahujúci protrúziu dolných rezákov
spolu s použitím týchto aparátov. Rast nosa vplýva
na profil pier voči E-line a vedie k následnej retrúzii
pier voči E-line. Preto u pacientov s predpokladom
k výraznému rastu nosa a prominujúcou bradou je
možné plánovať protrúznejšie pery po čeľustnoortopedickej terapii.
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Graf 2 / Graph 2
Zmena vzdialenosti dolnej pery ku skutočnej vertikálnej línii
v milimetroch
Change the distance of the lower lip to the true vertical line
in millimeters

Graf 3 / Graph 3
Zmena vzdialenosti Pogonionu ku skutočnej vertikálnej línii
v milimetroch
Change the distance of the Pogonion to the true vertical
line in millimeters

Graf 4 / Graph 4
Zmena vzdialenosti hornej pery od Rickettsovej estetickej
línie v milimetroch
Change the distance of the upper lip from the Ricketts´aesthetic line in millimeters

Graf 5 / Graph 5
Zmena veľkosti uhla medzi osou dolného rezáka a mandibulárnou líniou v stupňoch
Change the angle between axis of the lower incisor and
mandibular line in degrees
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In Memoriam
Prof. William R.
Proffit, D.D.S,
Ph.D.
Prof. William R. Proffit, D.D.S, Ph.D. (19362018) mal vplyv na rozvoj zubného lekárstva a
ortodoncie v Spojených štátoch amerických,
ako aj v iných krajinách celého sveta. Ovplyvnil
vedomosti, spôsob premýšľania a práce ortodontistov. Celý svoj život zasvätil ortodoncii a
pomohol jej dostať sa tam, kde sa dnes nachádza. Pomohol formovať jej budúcnosť.
American Association of Orthodontists
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Prof. W. R. Proffit sa narodil Severnej Karolíne, kde tiež vyštudoval zubné lekárstvo. Titul
Ph.D. získal na Lekárskej fakulte vo Virgínii a
titul Master of Science v ortodoncii na Washingtonskej univerzite. Od roku 1965 do roku
1973 pôsobil ako prvý vedúci ortodontického
oddelenia na univerzite v Kentucky. V rokoch
1973 až 1975 pôsobil ako profesor ortodoncie
a predseda pedostomatológie na Floridskej
univerzite. V roku 1975 sa stal vedúcim ortodontického oddelenia univerzity
v Severnej Karolíne, kde pôsobil do roku 2001.
V roku 1992 získal jedno z najprestížnejších
ocenení univerzity, profesúru W. R. Kenana.
K jeho ďalším významným oceneniam patria
Norton Ross Award dentálnej asociácie (1994)
za vynikajúce výsledky v klinickom výskume,
Callahan Award dentálnej asociácie v Ohiu
(1996), Jarabak Award za prínos vo výuke
(1999), ABO Albert H. Ketchum Award (2005),
ocenenia Dewel Award časopisu American
Journal of Orthodontics za najlepší klinický
výskum (ako spoluautor) a cena za celoživotný
prínos pre výskum v ortodoncii od American
Association of Orthodontists (2017). Prínos
prof. Proffita pre vývoj a formovanie ortodoncie
mu priniesol celosvetové uznanie. Je autorom
knihy Contemporary Orthodontics, nedávno pripravenej v šiestej edícii. Učebnica bola
preložená do dvanástich jazykov. Prof. Proffit
bol tiež spoluautorom troch kníh o ťažkých
dentofaciálnych problémoch, autorom viac
než 50 kapitol a príspevkov v ďalších knihách
a vyše 200 vedeckých prác v recenzovaných
časopisoch. Bol diplomatom American Board
of Orthodontics a aktívne prednášal po celom
svete. Poslednú plánovanú čestnú prednášku
prof. Proffita na Kongrese Českej Ortodontickej spoločnosti sme mali možnosť sledovať
vďaka vopred natočenému video komentáru
5. októbra 2018 In Memoriam.

Spoločenská sekcia

Gratulujeme absolventom
špecializačného štúdia
Dňa 19. 10. 2018 sa konali špecializačné skúšky
našich postgraduantov na katedre Čeľustnej ortopédie SZU v Bratislave (obr. 1) a 23. 11. 2018
postgraduantov v príprave na UJPŠ v Košiciach
(obr. 2). V mene celej redakcie by sme radi pogratulovali našim kolegom MUDr. Eve Satalovej, MDDr.
Radke Koželovej, MDDr. Michalovi Volkovi, MDDr.
Martine Grollmuszovej, MDDr. Renate Urban a
MDDr. Eleonóre Ivančovej k úspešnému zloženiu
špecializačnej skúšky.

Obrázok 2

Obrázok 1
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Rozhovor

Rozhovor
s Dr. V. Kokichom Jr.
Dr. Vincent Kokich Jr., DMD, MS vyštudoval zubné
lekárstvo na Tufts University School of Dental Medicine. Špecializačné ortodontické štúdium ukončil v roku 1999 na University of Washington, kde
dodnes vyučuje. Ortodoncii sa venuje aj vo svojej
súkromnej praxi v Tacoma v štáte Washington. Je
držiteľom Charles L. Pinchus award, ocenenia udeľovaného Americkou akadémiou estetického zubného lekárstva. Je členom Angle Society ako aj American Academy of Esthetic Dentistry. Je autorom a
spoluautorom mnohých článkov a štyroch kapitol v
učebniciach zubného lekárstva. Odprezentoval vyše
200 prednášok v USA aj zahraničí. Venuje sa najmä témam interdisciplinárnej spolupráce a dentálnej
estetiky. Dr. Kokicha sme mali možnosť stretnúť na
sympóziu vo Varšave, kde prednášal o medziodborovej spolupráci.
Redakcia: Vo vašich článkoch a prednáškach sa
venujete témam retencie a agenézy zubov, interdisciplinárnárnej spolupráci, mikro- a makroestetike
úsmevu, ortodontickej liečbe u parodontologických
pacientov a ďalším. Ktorej téme sa venujete najradšej?
Dr. Kokich Jr.: Moja srdcová záležitosť je téma interdisciplinárnárnej spolupráce a rola ortodontistu v
tíme odborníkov. Základom je spojenie medzi ortodontistom a zubným lekárom, ako aj ortodontistom
a parodontológom. Rád tiež prednášam o diagnostike a tvorbe liečebného plánu v situácii, kde je nevyhnutná úzka medziodborová spolupráca - jedná sa
často o náročné prípady, ktoré si vyžadujú sústavné
rozširovanie našich vedomostí o možnostiach konzervatívnej i chirurgickej liečby.
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Redakcia: Na Vašich prednáškach vo Varšave ste sa
venovali práve téme medziodborovej spolupráce.
V našich podmienkach nie je jednoduché vybudovať
si stabilný tím, najmä ak ste začínajúci čeľustný ortopéd. Ako funguje Váš tím?
Dr. Kokich Jr.: Mám špeciálny tím kolegov, s ktorými spolupracujem a prednášam. Veľmi veľa sme
sa toho navzájom naučili. Mojím parodontológom je Dr. Jim Janakievski a mojím protetikom je
Dr. Gregg Kinzer. Spolupracujem však s viacerými
kozervačnými zubnými lekármi a chirurgmi.
Redakcia: Pamätáme si výbornú prednášku Vášho
otca u nás na Slovensku. Venoval sa možnostiam
ortodontickej liečby u pacientov s poškodeným parodontom. Do akej miery Vás ovplyvnil Váš otec pri
výbere Vašej špecializácie?
Dr. Kokich Jr.: Záujem o štúdium zubného lekárstva
aj prácu svojho otca som mal vždy. Avšak až počas štúdia na univerzite som sa rozhodol práve pre
špecializáciu v ortodoncii.
Redakcia: V auguste 2018 vyšiel v Angle Orthodontist článok od B. Tarazona, R. Lucas-Dominguez et
al. o 100 najcitovanejších odborných článkoch
v ortodoncii. Najčastejšou témou, ktorej sa venovali
články v tomto rebríčku, bola problematika miniimplantátov a skeletálneho kotvenia. Najúspešnejší boli autori publikujúci svoje články na prelome
tisícročí, teda okolo roku 2000. Čomu by ste pripísali spomínané výsledky a pokles v úspešnosti
dnešných odborných článkov?

Rozhovor

Dr. Kokich Jr.: Neviem vysvetliť, prečo bolo práve
obdobie okolo roku 2000 také úspešné. V prípade
miniimplantátov však vidím pokles zavádzania miniskrutiek chirurgmi a častejšie ortodontistami, čo
môže pri nesprávnej technike zavádzania miniimplantátu nepriaznivo ovplyvniť výsledky štúdie. Avšak to je len môj dohad.
Redakcia: Čo považujete za najväčšiu výzvu dnešnej
ortodoncie?
Dr. Kokich Jr.: V USA považujem za najväčšiu výzvu pre ortodontistov ich súťaž s veľkými spoločnosťami, ktoré ponúkajú komplexnú zubolekársku
starostlivosť a v rámci nej aj ortodontickú liečbu.
Dokážu ponúknuť efektívnejšiu starostlivosť za nižšie poplatky. Žiaľ, nie vždy je tak možné zabezpečiť
optimálnu ortodontickú liečbu každému pacientovi.
Vidíme tiež vznik spoločností ponúkajúcich liečbu
priehľadnými vyrovnávačmi prostredníctvom poštových zásielok priamo pacientom. Jedná sa o liečbu bez monitorovania priebehu liečby a stavu oklúzie ortodontistom. Považujem to za nebezpečný
koncept. Bude zaujímavé sledovať, čo nám budúcnosť prinesie. Je pravdepodobné, že nám stúpne
počet pacientov, kde bude nutná opakovaná liečba
pre nesprávne postavenú oklúziu.

Dr. Kokich Jr. a účastníci sympózia AO vo Varšave
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Hotel patria

0

Téma kongresu

Liečba Angle III. triedy

26. 3. 2020
Hlavná prednášajúca
Professor Nazan Kucukkeles
Téma prednášky

Liečba Angle III. triedy u detí
a u dospelých pacientov
27. 3. 2020
blok Pre lekárov
Ortognátna chirurgia – spolupráca čeľustného ortopéda
a maxilofaciálneho chirurga
muDr. Irena klímová
Doc. muDr. Dušan Hirjak, PhD.

blok Pre zubnýcH TecHnIkov
Spolupráca čeľustného ortopéda, stomatochirurga a zubného technika
pri liečbe operačných prípadov Angle III. triedy
mDDr. Daniel Hlaušek
mDDr. Jaroslav Janec
bc. elena gregušová – kohútová, dipl.z.t.

Plenárna schôdza sOs

28. 3. 2020
Prednášky postgraduantov
ostatné prednášky čeľustných ortopédov

Organizačný výbOr KOngresu 2020
muDr. katarína Jakubová | prezidentka kongresu
mDDr. anna Hlaušková | vedecký sekretár
muDr. Patrícia Husárová
muDr. martina Šarvaicová
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Kalendár akcií
Dátum

Vzdelávacia akcia

Miesto

Kontakt/registrácia

14.02.2019

Invisalign Study Club

Bratislava, SK

mfenak@aligntech.com

01.-02.03. 2019

Orthodontics in the mountains

Zakopane, PL

mholes@americanortho.com

02.03.2019

Twinblock (kurz pre laborantov)

Ostrava, CZ

www.beldental.cz

08.03.2019

Cesare Luzi - Skorá liečba VS. liečba adolescentov

Praha, CZ

mholes@americanortho.com

23.03.2019

Clarity Ultra

Praha, CZ

www.3M.cz/ClarityUltra

29.03.-01.04.2019

Congress EAS (European aligner society)

Benátky, IT

www.eas-aligners.com

05.-06.04.2019

Dva obory, jeden cíl

Praha, CZ

https://www.altisgroup.cz/vzdelavani

12.-13.04.2019

Rola sestry pri jednotlivých etapách ortodontickej liečby

Olomouc, CZ

www.beldental.cz

12.-13.04.2019

Master Damon - Module I

Praha, CZ

martin.janak@ormco.com

12.04.2019

Interdisciplinárna spolupráca v liečbe dospelých s využitím skeletálneho
kotvenia

Krakov, PL

mholes@americanortho.com

12.04.2019

Liečba II. triedy bez potreby spolupráce pacienta (Efficiency of Class II no
compliance treatment)

Bratislava, SK

mholes@americanortho.com

13.04. 2019

Liečba otvoreného zhryzu a hlbokého zhryzu

Zagreb, HR

mholes@americanortho.com

26.04.2019

Invisalign Master Class

Bratislava, SK

mfenak@aligntech.com

27.04.2019

Invisalign Study Club

Bratislava, SK

mfenak@aligntech.com

03.-07.05.2019

119th Congress of the AAO (Kongres Americkej ortodontickej asociácie)

Los Angeles, USA

https://www.aaoinfo.org/meetings/

10.-11.05.2019

Náročné prípady v ortodoncii

Varšava, PL

mholes@americanortho.com

31.05.-01.06.2019

Master Damon - Module II

Praha, CZ

martin.janak@ormco.com

31.05.-01.06.2019

Stomatologický kongres Kaskády

Sliač, SK

http://www.eudent.sk/podujatie/kaskady-2019.htm

07.06.2019

Cesta k dokonalosti s funkčnými aparátmi pre II. triedu

Mikulov, CZ

klanduchova@jps.cz

07.-09.06.2019

Kurz ortognátna chirurgia - Foltán, Petr

Bratislava, SK

12.-15.06.2019

European Clef Palate Craniofacial Congress (Európsky kongres spol. pre
rázštepové a kraniofac. odchýlky)

Utrecht, NE

www.ecpca.eu

14.06.2019

Interdisciplinárny prístup pre estetickú a funkčnú rehabilitáciu pacienta

Sopot, PL

mholes@americanortho.com

15.-16.06.2019

European pinnacle

Varšava, PL

www.oc-orthodontics.com

21.06.2019

Interdisciplinárna spolupráca v liečbe dospelých s využitím skeletálneho
kotvenia

Druskininkai, LT

mholes@americanortho.com

19.-22.06.2019

95th Congres of the EOS (Kongres európskej ortodontickej spoločnosti)

Nice, FR

www.eos2019.com

03.07.2019

Invisalign Study Club

Bratislava, SK

mfenak@aligntech.com

04.-06.07.2019

8th World Society of Lingual Orthodontics Congress (Kongres svetovej
spoločnosti lingválnej ortodoncie)

Barcelona, ES

www.wslo.org

19.-21.09.2019

IV. česko-slovenský ortodontický kongres

Bratislava, SK

www.orto.sk

03.-05.10.2019

X. Forestadent sympózium

Malaga, ES

www.forestadent.com

11.-12.10.2019

Master Damon - Module II

Praha, CZ

martin.janak@ormco.com

30.11-01.12.2019

Bollard course

Bruges, BE

bollardcourse.com

15.-16.11.2019

Benefit systém

Praha, CZ

www.altisgroup.cz

14.-15.12.2019

Master Damon - Module IV

Praha, CZ

martin.janak@ormco.com

