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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
keď som písala úvodník pre minulé číslo nášho časopisu, tešila som sa 
na jar a jeseň v kalendári, zaplnenú kongresmi a naplánovaný jesenný volebný 
kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti plný zvučných mien ako Dr. Björn 
Ludwig, či Dr. Guido Sampermans. Plná čerstvých dojmov musím skonštatovať, 
že program nášho volebného kongresu mal úspech a myslím si, že po dobrovolne 
- nedobrovoľnej prestávke nám dobre padol nie len po odbornej, ale aj po osobnej 
stránke. Za celú redakciu si dovolím popriať novozvolenému výboru veľa síl 
a energie v nastávajúcom volebnom období. A ešte jednou vetou k plánom, 
ktoré stále máme napriek obmedzeniam, s ktorými sa učíme žiť. Pevne verím, 
že sa uvidíme aj na ďalších na školeniach, ktoré nám pribudli do kalendára. 
Príjemnú jeseň a produktívnu zimu Vám v mene celej redakcie praje

MUDr. Miriam Alexandrová
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Zo zasadania Výboru SOS

INFORMÁCIE Z VÝBORU SLOVENSKEJ 
ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI

Informácie zo zasadnutia výboru a  plenár-
nej schôdze v  rámci 5. volebného kongresu 
Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktorý 
sa uskutočnil v dňoch 24. až 25. septembra 
v Bratislave. 

Napriek nevyspytateľnej situácii pandémie CO-
VID-19, sa kongres SOS 2021 v Bratislave usku-
točnil v  plánovanom termíne. Pozvanie prijali, 
a kongresu sa zúčastnili svetovo uznávaní odbor-
níci v  odbore: MUDr. Marie Štefková, Dr. Björn 
Ludwig, Dr. Guido Sampermans, Dr. Federico 
Migliori, a Ing. Christian Url. Na úvod kongresu, 
prezident spolu s hospodárkou SOS udelili čestné 
členstvo MUDr. Marii Štefkovej, Csc., za celoživot-
né dielo, vedecký i osobný príspevok čeľustnej or-
topédii v Čechách a na Slovensku.

Voľby do orgánov Slovenskej ortodontickej 
spoločnosti.

V rámci plenárnej schôdze sa uskutočnili voľby do 
Orgánov Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Na 
ďalšie štvorročné obdobie boli zvolení nasledujúci 
kandidáti:

Výbor SOS na volebné obdobie 2021 – 2025 

Dr. med. dent. Marián Sabo – predseda výboru SOS

MUDr. Jana Surovková – podpredseda výboru SOS

MUDr. Miriam Alexandrová – vedecký sekretár SOS

MUDr. Patrícia Husárová – hospodár SOS

MDDr. Tomáš Hudec – člen výboru SOS

Revízna komisia SOS na volebné obdobie 
2021 – 2025

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.

MUDr. Miroslava Nagyová

Zmena stanov

Plenárna schôdza odsúhlasila úpravy Stanov Slo-
venskej ortodontickej spoločnosti na návrh pred-
sedu Výboru. Zmenené stanovy spoločnosti budú 
zverejnené na stránke spoločnosti po registrácii na 
Ministerstve vnútra SR. Podrobnosti z  rokovania 
o všetkých bodoch programu Plenárnej schôdze 
SOS nájdete aj na stránke www.orto.sk v sekcii do-
kumenty pre členov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Je mi veľkým potešením, že v  rukách držíte 
ďalšie číslo časopisu Čeľustný ortopéd. 
V mene celého Výboru Slovenskej ortodontic-
kej spoločnosti aj v mojom osobne by som rád 
opäť poďakoval celej redakčnej rade na čele  

 
so šéfredaktorkou MUDr. Miriam Alexandrovou. 
Odborná aj grafická stránka časopisu sa ne-
ustále napreduje a tým výrazne prispieva ku 
zlepšovaniu informovanosti všetkých odbor-
ných aj laických kruhov v našom odbore.
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Zo zasadania Výboru SOS

Finančná situácia spoločnosti

Plenárna schôdza zobrala na vedomie správu hos-
podárky SOS MUDr. Husárovej o rozpočtoch SOS 
za roky 2020 a 2020 a odsúhlasila predbežný ná-
vrh rozpočtu na rok 2022. Finančná situácia spo-
ločnosti je stabilizovaná a v roku 2022 očakávame 
obnovenie konania vzdelávacích akcií Spoločnosti, 
pričom predpokladáme ich pozitívny vplyv na hos-
podárenie SOS. 

Opätovne dávame do pozornosti všetkým kole-
gom informácie o  stúpajúcej aktivite rôznych do-
mácich, zahraničných a alternatívnych dodávateľov 
snímateľných fóliových aparátov. Prosíme všetkých 
našich kolegov, aby si predtým než pristúpia na 
spoluprácu s neznámou spoločnosťou, podrobne 
prečítali obchodné podmienky, záručné podmien-
ky ako aj pravidlá pre reklamáciu jednotlivých vý-
robcov. Čeľustný ortopéd je ako odborný garant 
plne zodpovedný nielen za priebeh samotnej lieč-
by ale aj za konštrukciu, funkciu a aplikáciu fólio-
vého aparátu. Za pozitívny ale i  negatívny výsle-
dok liečby sa voči pacientovi zodpovedá len jeho 
ošetrujúci lekár, nie výrobca aparátu. Veľmi pozor-

ne a  zodpovedne preto zvážte, komu zveríte do 
rúk zdravie svojich pacientov.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým čle-
nom bývalého i novozvoleného výboru za ich čas, 
nasadenie a obetavú prácu, často na úkor vlastnej 
praxe a rodiny pre Slovenskú ortodontickú spo-
ločnosť. Všetky kontakty nových členov Výboru 
SOS budú zverejnené na stránke Spoločnosti.

Vážené kolegyne a kolegovia, pevne verím, že sa 
po mnohých mesiacoch bez vzdelávacích akcií, 
praktických seminárov a školení v budúcom roku 
opäť uvidíme osobne, najneskôr na kongrese SOS, 
23. – 24. septembra v  Košiciach. Prezidentkou 
kongresu je MUDr. Miroslava Nagyová. Nosnou 
témou budú autotransplantácie zubov, spolupráca 
čeľustného ortopéda a  chirurga a  hlavnou pred-
nášajúcou bude svetovo uznávaná odborníčka 
na autotransplantácie zubov Ewa Czochrowska, 
DDS, PhD.

Do skorého videnia, s priateľským pozdravom
Dr. med. dent. Marián Sabo
Prezident SOS
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Zo zasadania Výboru SOS

ALIGNERY - PRIEHĽADNÉ FÓLIOVÉ APARÁTY
 V posledných rokoch sa stále častejšie 
stretávame s požiadavkou o čo najnenápadnej-
ší spôsob ortodontickej liečby. Okrem estetic-
kých zámkov sa stále väčšej obľube u našich 
pacientov tešia alignerové systémy. Jedná sa 
o systémy medzinárodne známych firiem, ale 
nie sú vzácnosťou ani priehľadné fóliové aparáty 
resp. alignery indikované čeľustným ortopédom 
a vyrábané v spolupráci so zubno-technickým 
laboratóriom tu na Slovensku. Keďže indikácia 
a ortodontická liečba alignermi patrí výhrad-
ne do rúk čeľustného ortopéda, radi by sme 

venovali priestor tejto téme v našom časopi-
se. Stretávame sa s tým, že rôzne firmy prí-
padne majitelia zubných kliník kontaktujú če-
ľustných ortopédov s ponukou spolupráce ako 
kontraktor, ktorý by za finančné ohodnotenie 
odobril digitálny liečebný plán bez toho, aby pa-
cienta videl naživo. Tento prístup je nekorektný 
a vzhľadom na možné komplikácie by sme radi 
upozornili aj na vážne riziká pri preberaní zod-
povednosti za liečbu fóliovými aparátmi takýmto 
spôsobom.

Redakcia

ZAČÍNAME 
S INVISALIGNOM™
Invisalign™ je minimálne viditeľná metóda čeľust-
no-ortopedickej liečby. Invisalign™ liečba pozostáva z 
nosenia série priesvitných dláh za účelom postupné-
ho posúvania zubov do vopred určeného postavenia. 
Invisalign™ dlaha je na mieru zhotovená, snímateľná, 
diskrétna a pohodlná na nosenie. Dlaha pre posun 
zubov je vytvorená z termicky formovaného medicín-
skeho polykarbonátu, ktorý je inertný a kompatibilný 
s ľudskou slinou. Každá dlaha sa nosí približne dvad-
saťdva hodín denne (podľa pokynov ošetrujúceho) 
zvyčajne počas dvoch týždňov, čo spolu predstavu-
je asi tristo hodín. Vynechá sa na dve hodiny denne 
kvôli jedeniu a umývaniu zubov. Dlahy sú menené v 
priemere každé dva týždne, čo umožňuje postupný 
jemný pohyb zubov podľa diagnózy a liečebného plá-
nu navrhnutého ošetrujúcim čeľustným ortopédom. 
Dĺžka liečby, ktorá sa pohybuje zvyčajne medzi troma 
až tridsiatimi mesiacmi a závisí od rozsahu malpozície 
zubov a od maloklúzie.

Nápad pre tepelne formovaný systém ortodontických 
fólií Invisalign™ vznikol v apríli 1997 keď dvaja MBA 
študenti zo Stanford univerzity, Zia Chishti a Kelsey 
Wirth, s pomocou počítačového špecialistu založili 
Align Technology v meste Palo Alto v Kalifornii. Myš-
lienku pre vznik tohto liečebného konceptu priniesol 
Zia Chishti, ktorý bol sám ortodontickým pacientom 
v retenčnej fáze a pri nasádzaní nočnej retenčnej dla-
hy z termoplastického materiálu po dlhšej pauze po-
ciťoval na zuboch tlak materiálu. Ich liečebný koncept 

bol revolučný: pokúsili sa o vyvinutie systému, ktorý 
by posúval zuby pomocou viacerých dláh, pričom 
každý pohyb zuba by bol progresívne naplánovaný 
v troch rovinách a virtuálne simulovaný na dizajnovom 
softvéri pomocou počítača. Ortodontické dlahy boli 
mechanicky vyrobené pod počítačovou kontrolou 
stereolitografickým procesom, ktorý vytváral živicové 
modely pre každú etapu želaného pohybu zubov. Tie-
to modely boli kombinované s tepelne formovanými 
polykarbonátovými platničkami, čo umožnilo masovú 
produkciu na mieru vyrobených dláh pre ortodon-
tickú liečbu. V súčasnosti je výhodou používanie 3D 
počítačom podporovaného dizajnu, počítačom pod-
porovanej výroby (CAD-CAM technológia) a celkovo 
počítačom riadená priemyselná výroba. Nový systém 
sa rozšíril do Európy v roku 2001.

Medzi hlavné výhody tohto systému patrí priesvitný 
vzhľad dláh, ktorý je želaný najmä zo strany dospe-
lých a adolescentov, pretože im umožňuje viesť bež-
ný sociálny a profesionálny život. Tiež pacienti s chý-
bajúcim zubom profitujú z liečby Invisalign™, keďže 
do dlahy je možné vložiť protetický náhradný zub, čo 
zlepší estetiku výzoru. Pacient si dlahu sám vkladá 
a vyberá z ústnej dutiny, čo zvyšuje komfort pri kon-
zumácii rôznych jedál a nápojov a zároveň umožňuje 
pacientovi bez obmedzení čistiť zuby aj medzizubné 
priestory. Dlahy sa dajú použiť na prirodzené alebo aj 
proteticky ošetrené zuby. Na mieru zhotovené dlahy 
sa presne prispôsobia zubom takže okraj dlahy dosa-
huje na dentogingiválnu hranicu. Pery, líca a jazyk nie 
sú dlahami iritované.
Výhoda snímateľnosti sa ľahko môže stať nevýhodou, 
ak chýba spolupráca pacienta. Tá je potrebná kvôli 
dôslednému noseniu a pravidelnej výmene dláh, ale 
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taktiež aj na nosenie intermaxilárnych gumových ťa-
hov pre úpravu anteroposteriórnych odchýlok zhry-
zu. Ťažkosti pri pohybe zubov spôsobujú v určitých 
prípadoch anatomicky okrúhle zuby, ako dolný druhý 
premolár, alebo zuby s malou klinickou korunkou, ako 
často býva konfigurovaný horný bočný rezák. Zuby, 
pri ktorých je potrebný výraznejší pohyb, pravdepo-
dobne budú potrebovať kombináciu attachmentov, 
elastických ťahov, prípadne použitie mini implantátov 
či prídatných ortodontických techník. Niektoré sklony 
zubov, ako napríklad meziálny sklon korunky, môžu 
brániť jednoduchému nasadeniu dlahy. 

Čeľustno-ortopedická liečba pomocou série prie-
svitných dláh Invisalign™ pozostáva z komplexnej 
čeľustno-ortopedickej diagnostiky, na základe ktorej 
čeľustný ortopéd zostaví liečebný plán. Tento liečeb-
ný plán následne prevedie zubný technik firmy Invisa-
lign™ do 3D simulácie, s ktorou zubný lekár pracuje 
a upravuje ju do požadovaného výsledku. V prípade, 
že je čeľustný ortopéd so simulovaným posunom 
zubov spokojný, odsúhlasí výrobu série priesvitných 
dláh. Celá simulácia ako aj liečebný proces sa riadi 
ortodontickými biomechanickými princípmi posunu 
zubov, ktoré majú samozrejme pri liečbe priesvitnými 
dlahami svoje špecifiká. Tie musí ortodontista reš-
pektovať a ovládať, aby dosiahol požadovaný pred-
pokladaný výsledok reálne v ústnej dutine. 

Dlahy sa nosia až po dosiahnutie želaného výsled-
ku. Zvyčajne nie je možné želaný výsledok dosiah-
nuť hneď prvou sériou dláh a situácia v ústnej duti-
ne ešte vyžaduje úpravu detailov. V takomto prípade 
nasleduje refinment, čiže dizajn a výroba dodatoč-
ných dláh. Dôvodom môže byť nedostatok spolu-
práce zo strany pacienta, zmena tvaru zubov počas 
liečby z konzervatívnych dôvodov, či zaostávanie 
jedného alebo viacerých zubov v liečbe, čo zapríči-
ňuje nesprávne dosadnutie dlahy. Problematickými 
pohybmi sú korekcie výrazných rotácii, pohyby ko-
reňov zubov, značná extrúzia a intrúzia. Na úpravu 
niektorých anomálií je možné používať aj prídavné 
ortodontické zariadenia, ako napríklad intermaxi-
lárne gumové ťahy druhej alebo tretej triedy alebo 
dočasné kotviace zariadenia, tzv. miniimplantáty. 
V dlahe je možné dodatočne vystrihnúť okienko pre 
nalepenie gombíka na zub. Medzičeľustné gumové 
ťahy je možné zavesiť tak isto do originálneho výrezu 
na vestibulárnej strane dlahy. Pre vertikálne alebo an-
tero- posteriórne pohyby sa osvedčili najmä miniim-
plantáty. Tieto sú nevyhnutné napríklad pre extrúziu 

retinovaného očného zuba alebo intrúziu molárov, 
ktoré eruptovali do bezzubého priestoru pri strate an-
tagonistu.

Častou súčasťou liečby Invisalign™ je aj interproxi-
málna redukcia skloviny, pri ktorej sa odstráni kon-
trolované množstvo zubnej štruktúry v medzizubnom 
priestore, za účelom získania potrebného miesta. 
Systém Invisalign™ využíva takzvané attachmenty, 
čo sú malé kompozitné výbežky lepené na povrch 
zuba slúžiace buď na retenciu dlahy, alebo na pod-
poru špecifických pohybov zuba. Dôležitý je tvar a 
umiestnenie attachmentu. Attachmenty zabraňujú 
uvoľneniu dlahy, ak sú správneho tvaru a umiestne-
né na správnom mieste. Attachmenty tak isto dokážu 
podporiť alebo uľahčiť špecifické pohyby zubov. 

Existujú viaceré druhy produktových radov v rám-
ci systému Invisalign™: Invisalign Full™, Invisalign 
Lite™, Invisalign i7™, Invisalign Teen™ alebo Invisa-
lign First™. Invisalign™ Teen a Invisalign First™ majú 
niektoré špecifické vlastnosti, keďže sa využívajú u 
pacientov so zmiešaným chrupom a v priebehu lieč-
by dochádza k výmene zubov s cieľom ich správneho 
zaradenia do zubného oblúka. 

Zodpovednosť za posuny zubov, priebeh a výsledok 
liečby priesvitnými fóliovými dlahami Invisalign™ plne 
preberá čeľustný ortopéd a firma na výrobu dláh mu 
na liečbu len poskytuje prostriedok v podobe série 
dláh. Zubný lekár so špecializáciou v odbore čeľust-
ná ortopédia preto musí poznať biomechaniku pôso-
benia dláh a ovládať simulačnú stratégiu programu 
ClinCheck™. Spočiatku odporúčame liečiť menej zá-
važné odchýlky, ktoré vyžadujú menšie a nenáročné 
pohyby zubov, ako napríklad uzatvorenie diastémy 
alebo korekciu stredného stesnania. Korekcia vý-
znamnej transverzálnej, sagitálnej či vertikálnej od-
chýlky vyžaduje množstvo skúseností, komplexný 
ortodontický liečebný plán a v mnohých prípadoch 
medziodborovú spoluprácu so zubným lekárom, im-
plantológom alebo ortognátnym chirurgom. Záverom 
možno konštatovať, že systém Invisalign™ predsta-
vuje v rukách čeľustného ortopéda vynikajúci strojček 
na liečbu malpozícii zubov a čeľustí.

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Vedúca Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU

Zo zasadania Výboru SOS
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Správy z kongresov a školení

CLINICAL DISCUSSION MEETING,
21. až 23. júl 2021

Po roku online kurzov a prednášok sa nám 
konečne podarilo stretnúť naživo. Síce v ob-
medzenom počte, ale o to viac bolo príležitos-
tí na diskusiu k liečebným plánom a rôznym 
prístupom v liečbe fixnými aparátmi. Použitie 
dočasných kotviacich zariadení, cantileverov, 
V ohybov alebo jednoduchého zastrihnutia drô-
tu môže uľahčiť a urýchliť liečbu, len ich treba 
správne naplánovať.

Profesor Giorgio Fiorelli nás privítal vo svojom 
meste Arezzo pripravený pustiť sa do práce. Zišli 
sme sa šiesti ortodontisti z krajín ako Slovensko, 
Maďarsko, Portugalsko, Bosna a USA v Taliansku. 
Strávili sme 3 dni pracovne - návrhmi okluzogra-
mov v T3D, a silových systémov v DMA softvéri. 
Každý účastník predstavil okluzogram svojho pa-
cienta a následne sa hľadala najlepšia možná alter-
natíva jeho liečby.

Bonusom bol čas strávený agroturistikou, či pri 
bazéne zdieľaním pracovných aj osobných skúse-
ností. Obedové pauzy s "pasta al dente", či spoločné 
večeri s "pizza vesuvio" taktiež spríjemnili náš po-
byt. Stihli sme aj výstup do Cortony. Odtiaľ z vrcho-
lu bol nádherný výhľad na okolie jazera Trasimeno, 
kde nám Giorgio vyrozprával aj dejiny tohto miesta. 
Nasledoval rozlúčkový obed - delikátne cestoviny 
s hľuzovkou. A talianske gelato. Tieto okamihy onli-
ne stretnutia nikdy nenahradia. 

MDDr. Renata Urban 
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Špecifiká vývoja a erupcie zubov 
u pacienta s orofaciálnym rázštepom
Specifications of tooth development and 
eruption in patients with orofacial clefts

MDDr. Soňa Pintešová, PhD.
Klinikana stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA

Abstrakt
Úvod: Problematika rázštepov je veľmi rozsiahla. 
Každý odbor z oblasti zubného lekárstva význam-
nou mierou zasahuje do starostlivosti a liečby o pa-
cientov s  orofaciálnym rázštepom. Kvalita medzi-
odborovej spolupráce výrazne ovplyvňuje výsledok 
a stabilitu liečby pacientov s orofaciálnym rázšte-
pom.

Obsah: Cieľom retrospektívnej štúdie je sledovanie 
výskytu orofaciálnych rázštepov a anomálií zubov 
v skupine pacientov. Súbor pacientov sme vyhod-
notili na základe typu orofaciálneho rázštepu a na 
základe pohlavia. Výskyt anomálií sme sledovali vo 
vzťahu k typu orofaciálneho rázštepu a vo vzťahu 
k  pohlaviu. Výskyt Jednotlivých anomálií zubov 
sme porovnali aj na základe kvadrantov.

Záver: Rázštep pery a podnebia patrí k vrodeným 
vývojovým chybám, ktoré sú asociované s anomá-
liami zubov spôsobenými poškodeným vývojom 
dentície. Etiológia dentálnych anomálií stále nie je 
celkom jasná, avšak v  poslednom desaťročí bolo 
dokázané, že genetické faktory hrajú hlavnú úlohu 
v agenéze zubov.

Kľučové slová: vývoj čeľustí, rázštep pery a pod-
nebia, čeľustnoortopedická liečba, anomálie zubov, 
agenéza zuba.

Abstract
Introduction: Introduction: The issue of clefts is 
a very extensive one. Every branch of dentistry in-
terferes in the care and treatment of patients with 
orofacial cleft palate to a considerable extent. Thus, 
the outcome and stability of orofacial cleft patient 
treatment is significantly based on the high quality 
of interdisciplinary cooperation.

Content: The aim of this retrospective study is to 
monitor the occurrence of orofacial clefts and tooth 
anomalies in a cohort of patients. We evaluated 
the cohort of patients on the basis of type of their 
orofacial cleft and on the basis of gender. We also 
monitored the occurrence of anomalies in relation 
to the type of orofacial cleft and in relation to gen-
der. Then we compared the occurrence of specific 
tooth anomalies in each of the quadrants.

Conclusion: Cleft lip and palate are among the 
congenital malformations associated with tooth 
anomalies caused by impaired dentition. The etio-
logy of dental anomalies is still not entirely clear, 
however genetic factors have been shown to play 
a major role in tooth agenesis in the last decade.

Key words: jaw development, cleft lip and palate, 
orthodontic treatment, dental anomalies, tooth 
agenesis.
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Úvod
Najčastejšou maxilofaciálnou anomáliou na svete 
sú orofaciálne rázštepy a sú  druhou najčastejšou 
vrodenou vývojovou chybou vôbec. Napriek pre-
ventívnym opatreniam sa orofaciálne rázštepy vy-
skytujú v populácii dlhodobo, čo poukazuje na fakt, 
že nie je možná ich rýchla eliminácia. Orofaciálne 
rázštepy postihujú nielen výzor pacienta ale aj reč, 
príjem potravy, dýchanie a zhryz pacienta. Orofaci-
álne rázštepy majú taktiež sociálny, psychologický, 
finančný dopad na človeka postihnutého rázšte-
pom a jeho rodinu.
 
Pacienti s rázštepom sú často postihnutí rôznymi 
anomáliami zubov. Vzhľadom na kostný defekt, jaz-
vové tkanivo vzniknuté po viacpočetných operáci-
ách a odlišnú rastovú tendenciu čeľustí, čeľustno-
ortopedická liečba vyžaduje dlhodobé plánovanie 
jenotlivých krokov a  ich koordináciu s  ostatnými 
liečebnými postupmi od narodenia po ukončenie 
rastu pacienta. Rozhodnutie o  výbere správneho 
liečebného postupu závisí od dôkladného vyšet-
renia a  analýzy prípadu. Súčasné trendy vývoja 
liečby pacientov s orofaciálnym rázštepom smeru-
jú k dlhodobým riešeniam so zachovaním tvrdých 
zubných tkanív. 

Organizácia liečby 
rázštepov
Rázštepový tím je definovaný ako tím odborníkov, 
ktorí poskytujú koordinovanú interdisciplinárnu 
diagnostiku a  liečbu pacientov s  rázštepom pery 
a podnebia.

Na Slovensku je starostlivosť o  rázštepových pa-
cientov sústredená do centier, kde im je poskytnutá 
starostlivosť od narodenia až po dospelosť. Pláno-
vanie liečby prebieha s ohľadom na záťaž pacienta 
a jednotlivé kroky liečby a výkony na seba vzájom-
ne nadväzujú tak, aby sa vystihlo správne obdo-
bie rastu pacienta a jednotlivé liečebné postupy sa 
vzájomne nerušili, ale vhodne dopĺňali.

Ciele liečby
Optimálnym cieľom rehabilitácie detí s  rázštepom 
pery a podnebia je umožniť im vyrásť s potenciálmi 
a  možnosťami rovnakými, ako majú deti bez ráz-
štepu. Kľúčové slová sú optimálna funkcia a atrak-
tivita. Súčasný cieľ ortodontickej liečby je zníženie 
potreby protetického ošetrenia. Každý defekt alve-
olárnej kosti, ktorý môže byť ortodonticky uzavretý, 
mal by byť liečený kostným štepom.

Anomálie zubov 
sprevádzajúce rázštepy
U pacientov s rázštepom pery a podnebia sa na-
chádza veľká rozmanitosť anomálií zubov. Táto za-
hŕňa oneskorené prerezávanie mliečnej aj trvalej 
dentície, oneskorené prerezávanie zubov na stra-
ne postihnutej rázštepom, hyperodonciu rezákov 
na strane rázštepu, hypodonciu hlavne horných 
bočných rezákov na strane rázštepu a anomálie 
veľkosti a tvaru zubov (1). Kombinácia hypodoncie 
a anomálie tvaru zubov sa u detí s rázštepom pery 
a podnebia vyskytujú častejšie. U pacientov s ráz-
štepom je často pozorované chýbanie horného 
bočného rezáka spôsobené vrodeným defektom 
kosti a chýbajúcim zárodkom (8). Agenéza zuba sa 
môže vyskytnúť samostatne alebo ako príznak nie-
ktorých syndrómov. Najčastejšie postihnuté agené-
zou sú okrem tretích molárov horné bočné rezáky, 
horné druhé premoláre a  dolné druhé premoláre. 
Vysoká incidencia agenézy horného druhého pre-
moláru je prítomná u pacientov s obojstranným ráz-
štepom pery a podnebia, ale tie isté zuby sú často 
postihnuté agenézou aj u nerázštepovej populácie, 
avšak frekvencia agenézy u pacientov s rázštepom 
je signifikantne vyššia v  porovnaní s  nerázštepo-
vou populáciou (1). Agenéza trvalého zuba mimo 
rázštepovej oblasti sa dáva do súvislosti s rázštep-
mi (9). Častejšie sa vyskytuje v  čeľusti na strane 
rázštepu. So závažnosťou rázštepu stúpa aj počet 
chýbajúcich zubov (4). Horné očné zuby na strane 
rázštepu často eruptujú ektopicky alebo sú impak-
tované, čo je spôsobené kolapsom maxilárneho la-
terálneho segmentu alebo aj genetickými faktormi 
zodpovednými za vznik rázštepu pery a podnebia 
(6). Menšia veľkosť zubov sa taktiež dáva do súvisu 
s rázštepmi (3).
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Čeľustnoortopedická 
liečba rázštepov
Čeľustnoortopedický monitoring pacientov s  ráz-
štepom pery a podnebia trvá od narodenia do 
dospelosti, keď je rast ukončený. Dôsledná če-
ľustnoortopedická liečba pacientov s ľahkými a so 
strednými skeletálnymi odchýlkami môže priniesť 
stabilný výsledok. Cieľom liečby je zlepšiť vzťah 
čeľustí uvoľnením hornej čeľuste zo zadržiavajúcich 
síl, ktoré vyplývajú z okluzálnej dysfunkcie použi-
tím aktívnych ortopedických a  ortodontických síl 
na ovplyvnenie výšky a smeru rastu a vývoja tváre 
(10). Správne načasovanie a  zaradenie čeľustno-
ortopedickej liečby je základnou zložkou tímovej 
spolupráce. Pre širokú rozmanitosť diskrepancií u 
pacientov s  rázštepom pery a podnebia je veľmi 
dôležité určiť cieľ liečby pre každého idividuálne. 

Cieľ práce
Cieľom našej práce bolo štatisticky zistiť a percen-
tuálne vyhodnotiť zastúpenie anomálií zubov u pa-
cientov s  orofaciálnym rázštepom a  porovnať vý-
skyt anomálií zubov.

Materiál a metodika
Kritériom pre zaradenie do štúdie bola evidencia 
pacienta vo fáze aktívnej liečby alebo v  retenčnej 
fáze liečby a vek pacienta od siedmich rokov, keď 
by mali byť na röntgenovej snímke viditeľné tiene 
koruniek všetkých trvalých zubov okrem tretích 
molárov. Taktiež sme kontrolovali indikované ex-
trakcie, aby sme predišli chybnej diagnóze. U pa-
cientov sme sledovali anomálie počtu trvalých zu-
bov a anomálie tvaru zubov prostredníctvom:
 
1. Analýzy ortopantomografickej snímky 
 zhotovenej na film, alebo v digitálnej forme 
 na začiatku liečby, počas aktívnej fázy 
 liečby a po ukončení aktívnej fázy liečby.

2. Analýzy digitálnych intraorálnych 
 fotografií na začiatku liečby, počas aktívnej 
 fázy liečby a po ukončení aktívnej fázy liečby.

3. Porovnania zisteného nálezu s pôvodným 
 nálezom v dokumentácii pacienta.

Pacientov sme rozdelili do skupín:
 
a) RI rázštep primárneho podnebia,

b) RII rázštep primárneho a sekundárneho 
 podnebia,

c) RIII rázštep sekundárneho podnebia,

Skupinu pacientov RI a RII sme rozdelili na tri pod-
skupiny podľa lateralizácie rázštepu: na skupinu 
s pravostranným, s ľavostranným a s obojstranným 
rázštepom primárneho a sekundárneho podnebia. 
V  každej skupine rázštepov samostatne sme vy-
hodnotili prítomné anomálie počtu zubov a tvaru 
zubov. Zistené udaje sme taktiež triedili na základe 
pohlavia.

Spôsob organizácie 
zberu a získavania 
klinických dát
Vzhľadom na veľkosť sledovaného súboru sme 
v  práci použili deskriptívnu metódu štatistického 
výskumu, ktorého cieľom bude získať prehľad o vý-
skyte anomálií zubov u  pacientov s  orofaciálnym 
rázštepom. Výsledky prieskumu sú spracované 
deskriptívnymi štatistickými postupmi. U každého 
sledovaného pacienta boli vyhodnotené kvalita-
tívne a  kvantitatívne veličiny. Kvalitatívne veličiny 
popisujú, či je daná anomália u pacienta prítomná 
alebo nie (pozitivita/negativita). Pod kvantitatívnymi 
veličinami chápeme veličiny numerické, číselné.

Ako kvalitatívne veličiny sú hodnotené:

– výskyt jednotlivých sledovaných anomálií 
 (či sa sledovaná anomália u pacienta vyskytuje 
 alebo nie), ako anomálie počtu zubov a tvaru  
 zubov.

Ako kvantitatívne veličiny sú hodnotené:

– počet prítomných anomálií u pacienta.

Odborná práca
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U každého pacienta bol tiež zaznamenaný aj zák-
ladný socio-demografický znak – pohlavie. Zároveň 
je každý z pacientov zaradený do jednej zo skupín:
 
1. Skupina RI – zahŕňa pacientov s  rázštepom 
primárneho podnebia. Táto skupinu je rozdelená 
na tri podskupiny podľa lateralizácie rázštepov na 
podskupinu:

• RI/sin – zahŕňa pacientov s ľavostranným 
 rázštepom primárneho podnebia,

• RI/dex – zahŕňa pacientov s pravostranným 
 rázštepom primárneho podnebia,

• RI/bil - zahŕňa pacientov s obojstranným rázšte- 
 pom primárneho podnebia.

2. Skupina RII – zahŕňa pacientov s rázštepom pri-
márneho a sekundárneho podnebia. Táto skupina 
je rozdelená na tri podskupiny podľa lateralizácie 
rázštepov na podskupinu:

• RII/sin – zahŕňa pacientov s ľavostranným 
 rázštepom primárneho a sekundárneho podnebia,

• RII/dex – zahŕňa pacientov s pravostranným 
 rázštepom primárneho a sekundárneho podnebia,

• RII/bil – zahŕňa pacientov s obojstranným 
 rázštepom primárneho a sekundárneho podnebia.

3. Skupina RIII – zahŕňa pacientov s rázštepom 
sekundárneho podnebia. 

Zistené javy v jednotlivých súboroch pacientov sme 
popísali pomocou metód deskriptívnej štatistiky. 
Výskyt jednotlivých javov sme porovnali v  rámci 
jednotlivých rázštepových skupín. 

Výsledky
Do našej práce sme zaradili celkovo 181 pacientov 
s  rázštepom pery a  podnebia. Najviac pacientov 
sa nachádzalo v skupine ľavostranných rázštepov 
primárneho a  sekundárneho podnebia. Najmenej 
pacientov sa nachádzalo v  skupine obojstran-
ných rázštepov primárneho podnebia. Tabuľka č. 1 
a  graf č. 1 ukazujú celkovú početnosť rázštepov 
a jednotlivých skupín. 

Tabuľka č. 1: Počet pacientov s  rázštepom 
v jednotlivých skupinách

Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie počtu 
pacientov s rázštepom v jednotlivých skupinách

Početnosť Percentá

R I sin (L) 15 8,3 %

R I dex (P) 9 5,0 %

R I bil (obojstr.) 6 3,3 %

R II sin (L) 58 32,0 %

R II dex (P) 35 19,3 %

R II bil (obojstr.) 33 18,2 %

R III neurčuje sa 25 13,8 %

181 100,0 %

18 %

14 % 8 %
5 %

3 %

32 %

19 %

 R I sin (L)
 R I sin (L)
 R I bil (obojstr.)
 R II sin (L)
 R II dex (P)
 R II bil (obojstr.)
 R III neurčuje sa
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Anomálie zubov sa vyskytovali najčastejšie v sku-
pine R II. V  skupine RIII je pomer počtu pacien-
tov, ktorí majú anomálie zubov a tých, ktorí nemajú 
anomálie zubov najnižší. 

Tabuľka č. 2: Rozdelenie počtu pacientov 
s rázštepom podľa výskytu anomálií zubov

Graf č. 2: Percentuálne rozdelenie počtu 
pacientov s rázštepom podľa výskytu anomálií 
zubov 

V našom súbore bolo postihnutých rázštepom viac 
chlapcov ako dievčat, tento rozdiel však nie je štatis-
ticky významný a pri odchýlke na pohlaví nezáleží.

Tabuľka č. 3: Pomer počtu pacientov podľa 
pohlavia a výskytu anomálie zubov bez ohľadu 
na typ rázštepu

Graf č. 3: Percentuálne zobrazenie počtu 
pacientov podľa pohlavia a  výskytu anomálie 
zubov bez ohľadu na typ rázštepu

Údaje v tabuľke č. 4 nám ukazujú, že v skupinách 
RI a  RII sa anomálie zubov častejšie vyskytova-
li u  chlapcov ako u  dievčat, avšak v skupine RIII 
sú anomálie častejšie u dievčat. V žiadnej skupine 
rozdiely vo výskyte anomálií zubov medzi pohlavia-
mi nie sú štatisticky významné, ako bude ukázané 
v nasledujúcej časti.

Tabuľka č. 4: Rozdelenie podľa typu rázštepu 
a pohlavia a výskytu anomálií

Graf č. 4: Rozdelenie podľa typu rázštepu 
a pohlavia a výskytu anomálií

Odborná práca

Výskyt anomálií

nie áno Spolu

Typ R

RI 9 21 30

RII 22 104 126

RIII 15 10 25

Spolu 46 135 181

 áno
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Výskyt anomálií

nie áno Spolu

Pohlavie
chlapci 21 77 98

dievčatá 25 58 83

Spolu 46 135 181

- bez anomálie Typ R

+ s anomáliou RI RII RIII Spolu

chlapci - 5 10 6 21

dievčatá - 4 12 9 25

chlapci + 13 62 2 77

dievčatá + 8 42 8 58

Spolu 30 126 25 181

RI RII RIII

dievčatá +

chlapci -
80
60
40
20

0

chlapci +
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Najviac pacientov s celkovým počtom 126 sa na-
chádza v skupine rázštepov primárneho a sekun-
dárneho podnebia. Z  toho najviac, 58 pacientov, 
bolo v skupine ľavostranných rázštepov. Najmenej 
pacientov sa nachádzalo v skupine rázštepov se-
kundárneho podnebia.

Tabuľka č.5 a graf č. 5 ukazujú celkový počet, aj 
percentuálne zastúpenie jednotlivých typov rázšte-
pov a ich lateralizáciu.

Tabuľka č. 5: Počet jednotlivých typov rázštepov 
a ich lateralizácia

Graf č. 5: Percentuálne zastúpenie jednotlivých 
typov rázštepov a ich lateralizácia

Diskusia
 Štúdie zamerané na výskyt anomálií u pa-
cientov s  rázštepom pery a podnebia zistili, že 
najčastejší chýbajúci a  malformovaný zub je hor-
ný bočný rezák na strane rázštepu (1). Naviac je tu 
vyšší výskyt nadpočetných zubov v  rázštepovej 
oblasti, pretože zárodky zubov trvalých horných 
bočných rezákov sú pravdepodobne náchylné na 
modifikácie alebo na delenie, ktoré môže začať po-
čas vzniku rázštepu (7).

 V štúdii Fleinera a spol. sa u 96 pacientov 
s  kompletným rázštepom našiel chýbajúci horný 
bočný rezák pred uzáverom pery v 6%. Horný boč-
ný rezák dysplastický, alebo normálny bol prítomný 
v 48% a oba horné laterálne rezáky, jeden na kaž-
dej strane, boli prítomné v 46% (10). 

 Bartl diagnostikoval agenézu horného boč-
ného rezáka u 31% postihnutých pacientov (2).

 V štúdii sledujúcej rázštepovú populáciu čín-
skych detí bol zistený výskyt agenézy horného bočné-
ho rezáka na rázštepovej strane v 19,2% u pacientov 
s jednostranným rázštepom primárneho a sekundár-
neho podnebia. V skupine detí s obojstranným ráz-
štepom primárneho a  sekundárneho podnebia bol 
výskyt agenézy horného bočného rezáka  20,5% (7).

 Štúdia zameraná na výskyt anomálií zubov 
u pacientov s rázštepom pery a podnebia u popu-
lácie v severnom Nórsku zaznamenala vyšší výskyt 
rázštepov u  dievčat. Signifikantne vyšší výskyt 
anomálií bol v skupine dievčat s rázštepom tvrdé-
ho podnebia s počtom 46 (63%), naproti tomu vyš-
ší výskyt sa zaznamenal u chlapcov s  rázštepom 
primárneho a  sekundárneho podnebia s  počtom 
pacientov 9 (13,6%). Najviac zastúpenou anomá-
liou zubov bol chýbajúci zárodok zuba v počte 17 
(47,2%) v skupine rázštepov tvrdého podnebia (5).

 Aizenbud vo svojej práci sledoval výskyt 
agenézy zubov u izraelskej rázštepovej populácie. 
Súbor obsahoval 179 pacientov, z  toho u 121 pa-
cientov sa vyskytla agenéza 246 zubov. V skupine 
pacientov s rázštepom alveolárneho výbežku zis-
til celkom 29 chýbajúcich zubov. Najviac, v 41,4%, 
chýbal horný bočných rezák. V skupine pacientov 
s  rázštepom podnebia zistil 18 chýbajúcich zu-

Typ R Početnosť Percentá

RI sin (L) 15 50,0

dex (P) 9 30,0

bil (obojstr.) 6 20,0

Spolu 30 100

RII sin (L) 58 46,0

dex (P) 35 27,8

bil (obojstr.) 33 26,2

Spolu 126 100,0

RIII neurčuje sa 25 100,0

 RIII
 RII
 RI

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

neurčuje sa sin (L) dex (P) bil (obojstr).
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bov. Z toho v 38,9% chýbal dolný druhý premolár 
a v 27,8% chýbal horný bočný rezák. V skupine pa-
cientov s rázštepom pery a podnebia chýbalo 195 
zubov. Najviac, v 60%, chýbal horný bočný rezák 
a v 16.9% chýbal horný druhý premolár (1). 

 V našom súbore bolo postihnutých rázšte-
pom 181 pacientov. Chlapci boli v porovnaní s diev-
čatami postihnutí orofaciálnymi rázštepami častej-
šie. Najviac pacientov 126 sa nachádzalo v skupine 
rázštepov primárneho a  sekundárneho podnebia. 
Z toho najviac, 58 pacientov (32%), sa nachádza-
lo v  skupine ľavostranných rázštepov primárneho 
a sekundárneho podnebia. U chlapcov sme zazna-
menali vyšší výskyt v  skupine rázštepov primár-
neho podnebia a v skupine rázštepov primárneho 
a  sekundárneho podnebia. Viac dievčat bolo po-
stihnutých rázštepom sekundárneho podnebia. 

 V  súbore pacientov sa   u  135 pacientov ( 
74,6 %) vyskytla anomália zubov. V  skupine pa-
cientov s  rázštepom primárneho podnebia sa vy-
skytla anomália zubov u 21 pacientov. Z toho vyšší 
výskyt, 13 pacientov ( 61,9 %), sme zaznamenali 
u chlapcov. 

 V  skupine pacientov s  rázštepom pery 
a  podnebia bolo anomáliami zubov postihnutých 
104 pacientov. Z  toho bolo 62 (59,6 %) chlapcov. 
V  skupine pacientov s  rázštepom sekundárneho 
podnebia sa najviac anomálií zubov vyskytovalo 
u  8 dievčat (80 %). Najčastejšou anomáliou zuba 
v  našej štúdii bola agenéza zuba. Agenéza zuba 
sa nachádzala u 110 pacientov, z toho 90 (71,4 %) 
pacientov sa nachádzalo v skupine rázštepov pri-
márneho a sekundárneho podnebia. V našej štúdii 
sme zaznamenali najvyšší výskyt agenézy v ľavom 
hornom kvadrante u 64 pacientov v skupine   ráz-
štepov primárneho a  skundárneho podnebia, čo 
je 50,8%. Z celkového počtu pacientov postihnu-
tých agenézou v ľavom hornom kvadrante je 56,2% 
chlapcov. 

 Druhou najčastejšou anomáliou zuba v na-
šej skupine pacientov bola hypoplázia. Najvyší 
výskyt hypoplázie, 19 pacientov (15,1%) sa nachá-
dzalo v skupine pacientov s rázštepom primárneho 
a  sekundárneho podnebia. Hypoplázia sa vysky-
tovala častejšie u dievčat (56,5%) ako u chlapcov. 
Jej zvýšený výskyt sme zaznamenali u  7 (15,9%) 
pacientov v pravom hornom kvadrante.

Záver 
 Cieľom predloženej štúdie bolo sledovanie 
výskytu orofaciálnych rázštepov a anomálií zubov 
v skupine pacientov. Súbor pacientov sme vyhod-
notili na základe typu orofaciálneho rázštepu a na 
základe pohlavia. Výskyt anomálií sme sledovali vo 
vzťahu k typu orofaciálneho rázštepu a vo vzťahu 
k pohlaviu. Výskyt jednotlivých anomálií zubov sme 
porovnali aj na základe kvadrantov. Chlapci boli 
v porovnaní s dievčatami postihnutí orofaciálnymi 
rázštepmi viac. Naša štúdia potvrdila, že zo všet-
kých druhov rázštepov sa najčastejšie vyskytol ráz-
štep primárneho a sekundárneho podnebia. Z toho 
najviac postihnutých sa nachádzalo v skupine ľa-
vostranných rázštepov primárneho a sekundárne-
ho podnebia. U  chlapcov sme zaznamenali vyšší 
výskyt v  skupine rázštepov primárneho podnebia 
a v skupine rázštepov primárneho a sekundárneho 
podnebia. Viac dievčat bolo postinutých  rázšte-
pom sekundárneho podnebia. 

 Rázštep pery a podnebia patrí k vrodeným 
vývojovým chybám, ktoré sú asociované s anomá-
liami zubov spôsobenými poškodeným vývojom 
dentície. V skupine rázštepov sekundárneho pod-
nebia bol výskyt anomálií zubov najnižší. Druhou 
najčastejšou anomáliou zuba v našej skupine pa-
cientov bola hypoplázia, ktorá sa vyskytuje častej-
šie u  dievčat ako u  chlapcov. Jej zvýšený výskyt 
sme zaznamenali v pravom hornom kvadrante. 

 Kombinácia hypodoncie a  anomálie tvaru 
zubov sú časté. Tieto sa u pacientov s rázštepom 
pery a podnebia vyskytujú častejšie. Výskyt hypo-
doncie v permanentnom chrupe vzrastá so závaž-
nosťou rázštepu. 

 V práci sme systematicky zhrnuli poznatky 
o liečbe pacientov s orofaciálnym rázštepom s dô-
razom na čeľustnoortopedickú liečbu. 

Z našej práce vyplývajú nasledujúce závery pre 
klinickú prax:

1. Súčasné trendy vývoja liečby hypodoncie u ráz-
štepových pacientov smerujú k dlhodobým rieše-
niam so zachovaním tvrdých zubných tkanív.
 
2. Hypodoncia môže byť riešená v  niektorých 

Odborná práca
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prípadoch ortodontickým uzáverom priestoru po 
chýbajúcom zube alebo ponechaním miesta pre 
protetickú náhradu. Závisí to od stupňa maxilárnej 
deficiencie a počtu a distribúcie zubov v zuboradí.

3. Protetická náhrada chýbajúceho zuba je z este-
tického hľadiska vyhovujúce riešenie ale má časovo 
obmedzenú trvanlivosť. 

4. Preparáciou pilierových zubov sa zníži ich biolo-
gický faktor už u veľmi mladých jedincov.

5. Rekonštrukcia implantátom tiež nie je doživotné 
riešenie, preto je nutné položiť si otázku, ako sa 
bude postupovať v  liečbe ďalej, pokiaľ invazívne 
postupy indikujeme u mladých pacientov ako prvé 
riešenie. 

6. V súčasnosti uprednostňujeme ortodontický 
uzáver priestoru po chýbajúcom zube, ak je to 
možné. Uzáver priestoru postupnou mezializáciou 
laterálneho úseku chrupu je najvhodnejším 
spôsobom rekonštrukcie zubného oblúka.

 7. V prípade ťažkej hypoplázie maxily je však mož-
nosťou voľby chirurgická korekcia vzťahu čeľustí. 
Pre uspokojivú rehabilitáciu pacienta s rázštepom 
pery a  podnebia je dôležité správne načasovanie 
liečebných postupov.

8. Výsledné štatistické údaje budú slúžiť odborní-
kom rázštepových centier na Slovensku, ako sú 
čeľustní ortopédi, maxilofaciálni a plastickí chirur-
govia, genetici, zubní lekári a detskí lekári.
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Stanovenie minimálnych štandardov liečby 
rázštepu v Európe. Projekt Eurocleft 
a Scandcleft. Prehľad liečby v bratislavskom 
rázštepovom centre.
Setting minimum standards for the 
treatment of cleft palate in Europe. Eurocleft 
and Scandcleft project. Overview of 
treatment in the Bratislava cleft center.
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4 Rázštepová poradňa Kliniky plastickej chirurgie LF UK, Bratislava

Abstrakt
Rázštep pery (s alebo bez rázštepu podnebia) po-
stihuje na Slovensku 1 z 588 detí (3). Lekárska sta-
rostlivosť o pacienta s rázštepom pozostáva z od-
bornej multidisciplinárnej spolupráce špecialistov 
od narodenia až do dospelosti. Koncom 80. rokov 
sa realizovala porovnávacia štúdia medzi šiestimi 
rázštepovými centrami, ktorá ukázala, že niekto-
ré centrá dosiahli neporovnateľne lepšie výsledky 
ako ostatné. S cieľom sprístupniť tú najlepšiu mož-
nú liečbu všetkým pacientom naprieč Európou sa 
formoval projekt “Štandardy v starostlivosti o pa-
cientov s rázštepom pery a podnebia v Európe: Eu-
rocleft” ktorý prebiehal v rokoch 1996-2000. Pro-
jekt skompletizoval prehľad používaných klinických 
protokolov (194 protokolov v  201 rázštepových 
centrách)(13), a  definoval medzinárodne smernice 

pre minimálne štandardy liečby a  štandardizoval 
klinickú dokumentáciu. Ďalším krokom vo výsku-
me liečby rázštepu bol projekt Scandcleft – séria 
randomizovaných štúdií porovnávajúca štyri rôzne 
chirurgické protokoly u pacientov s jednostranným 
kompletným rázštepom (15). Jediným štatisticky 
významným rozdielom pri konkrétnom protoko-
le bola horšia výslovnosť spoluhlások u pacientov 
s  neskorším uzatvorením tvrdého podnebia (pro-
tokol B) (20). Tieto randomizované štúdie potvrdili, 
že kľúčový moment v liečbe rázštepu sa odohráva 
na operačnom stole, no závisí skôr od skúseností 
a  zručností operatéra než od konkrétneho proto-
kolu. Súčasné poznatky odporúčajú centralizovanú 
multidisciplinárnu spoluprácu špecialistov s vyso-
kým objemom pacientov. Touto ideou sa riadi aj 
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bratislavské pracovisko, ktoré organizuje rázšte-
povú poradňu už od roku 1951 a má preto bohaté 
skúsenosti. Liečba v bratislavskom centre spočíva 
v interdisciplinárnej spolupráci tímu zostaveného 
zo špecialistov z oddelení plastickej chirurgie a chi-
rurgie, čeľustnej ortopédie, pediatrie, logopédie, 

otorinolaryngológie a genetiky.
Kľučové slová: rázštep pery a podnebia, projekt 
Eurocleft, projekt Scandcleft, rázštepová poradňa 
v Bratislave

Cleft lip (with or without cleft palate) affects 1 in 588 
children in Slovakia (3). Cleft palate medical care 
consists of multidisciplinary approach and colla-
boration of specialists from birth to adulthood. In 
the late 1980s, a comparative study was carried 
out between six cleft centers, and it showed that 
some centers achieved incomparably better results 
than others. In order to make the best possible tre-
atment available to all patients across Europe, the 
project “Standards of Care for Cleft Lip and Pala-
te in Europe: Eurocleft ” was formed in 1996-2000. 
The project completed a review of the clinical pro-
tocols in use (194 protocols in 201 cleft centers) 
(13), and defined international guidelines for mini-
mum treatment standards and standardized clini-
cal documentation. The next step in cleft palate re-
search was the formation of the Scandcleft project 
- a series of randomized studies comparing four 
different surgical protocols in patients with unilate-
ral complete cleft palate (15). The only statistically 
significant difference for a particular surgical proto-

col was poorer consonant pronunciation in patients 
with later closure of the hard palate (protocol B) (20). 
These randomized studies have confirmed that the 
most important moment during the treatment of 
cleft palate patients takes place on the operating 
table, but depends rather on the experience and 
skills of the surgeon than on the specific protocol. 
Current knowledge recommends centralized multi-
disciplinary collaboration of specialists with a high 
volume of patients. This idea also governs Brati-
slava’s workplace, which has been organizing cleft 
counseling since 1951 and therefore has conside-
rable experience. The treatment in the Bratislava 
center consists of an interdisciplinary collaboration 
of the team of specialists from the department of 
plastic surgery and surgery, orthodontics, pediat-
rics, speech therapy, otorhinolaryngology and genetics.

Key words: cleft lip and cleft palate, project Eu-
rocleft, project Scandcleft, cleft counseling in Bra-
tislava

Abstract

Úvod
Hlavným cieľom lekárskej starostlivosti o  pacien-
tov narodených s  rázštepom pery a  podnebia je 
poskytnúť im v maximálnej možnej miere život bez 
hendikepu. 

Pacienti s  rázštepom vyžadujú odbornú starostli-
vosť zahŕňajúcu multidisciplinárnu spoluprácu špe-
cialistov od narodenia až do dospelosti.

Incidencia rázštepu
Rázštep podnebia a rázštep pery (s alebo bez ráz-
štepu podnebia) sa v Európe vyskytuje u 1 zo 700 
živo narodených detí, pričom frekvencia v rôznych 
populáciách kolíše (1). Napríklad izolovaný rázštep 

podnebia sa vo fínskej populácii vyskytuje u 14.3/10 
000 detí (2), zatiaľ čo na Slovensku je to 0,8/10 000 
detí (3; 4). Celková incidencia v roku 2019 na Slo-
vensku bola 1 na 588 detí (3). 

Posúdenie kvality 
liečby pacientov 
s rázštepom. Projekty 
Eurocleft a Scandcleft.
Prvotná Eurocleft štúdia začala už koncom 80. 
rokov ako porovnanie ortodontických záznamov 
9-ročných detí s úplnym jednostranným rázštepom 
pery a podnebia liečených v šiestich rôznych ráz-

Prehľadová práca
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štepových centrách v severnej Európe (5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12). Posudzovali sa medzičeľustné vzťahy na 
modeloch, morfológia skeletu a mäkkých tkanív na 
kefalometrických snímkach, a vzhľad nasolabiálnej 
oblasti na extraorálnych fotografiách (7). Následne 
sa štúdia predĺžila o sledovanie až do 17. roka pa-
cienta.

Niektoré centrá dosiahli alarmujúco lepšie vý-
sledky ako ostatné, no nebolo možné pripí-
sať úspechy či zlyhania konkrétnemu kroku te-
rapeutického protokolu. Dramatické rozdiely 
v počte operácií (3,5 až 6), v dĺžke ortodontic-
kej terapie (3,3 do 8,5 roka), v počte ortodon-
tických návštev (49 až 94), v dĺžke predoperač-
nej ortopedickej prípravy (0 až 15 mesiacov) 
(10), a v neposlednom rade v nutnosti chirur-
gickej maxilárnej protrakcie po ukončení rastu 
(u 6% pacientov v jednom z centier versus až u 48% 
v ďalšom z centier) (6), podnietili potrebu zlepšiť 
kvalitu poskytovanej starostlivosti naprieč Eu-
rópou. Zarážajúcim faktom bol aj rozpor medzi 
objektívne hodnotenými výsledkami a spokoj-
nosťou pacienta/rodiča – najvyššia miera ne-
spokojnosti s výsledkom liečby bola u pacientov 
z tých objektívne najlepšie hodnotených cen-
tier (12). S cieľom sprístupniť tú najlepšiu možnú 
liečbu všetkým pacientom – bez ohľadu na to, 
v ktorej európskej krajine sa narodia, sa formoval 
projekt “Štandardy v starostlivosti o pacientov 
s rázštepom pery a podnebia v Európe: Eurocleft”, 
ktorý prebiehal v rokoch 1996-2000. Prvou úlo-
hou bolo zmapovať priebeh liečby pacientov 
s rázštepom v jednotlivých európskych krajinách. 
To viedlo k zisteniu, že v 30 európskych kraji-
nách sa v 201 rázštepových centrách používa až 
194 rôznych protokolov (13). Zatiaľ čo 86 tímov 
(42,8%) vykonávalo suturu pery v prvej operácií 
a uzáver mäkkého a tvrdého podnebia spolu 
v druhej operácií, zvyšné tímy používali až 17 rôz-
nych kombinácií sledu a počtu operácií od jednej 
operácie (5%), dve operácie (71.1%), tri operácie 
(21.9%) až po štyri operácie (2%) (13). 

Keďže neexistovali dáta na porovnanie jednotlivých 
postupov, nebolo možné predpísať unifikovaný lie-
čebný protokol určujúci načasovanie, postupnosť 
a typ chirurgických postupov, ani rozsah ortodon-
tickej a logopedickej liečby. Vedúci predstavitelia 
projektu sa nazdávali, že zvýšenie kvality liečby je 
možné dosiahnuť aj lepšou organizáciou na zákla-

de nimi vytvorených všeobecných praktických po-
kynov. Projekt skompletizoval prehľad používaných 
klinických protokolov a  definoval medzinárodné 
smernice pre minimálne štandardy liečby a  štan-
dardizoval klinickú dokumentáciu.

Prvotným výsledkom projektu bola kompilácia 
4 dokumentov:

1. Metodické pokyny – zahŕňali práva pacienta 
 v jednotlivých etapách liečby

 a) Pacientovi by sa malo vysvetliť o aký 
  zdravotný problém sa jedná, mal by dostať 
  základné informácie o nutnosti a priebehu 
  liečebného postupu.
 b) Pacient by mal byť oboznámený s výhodami, 
  ale aj s rizikami, ktoré liečba obnáša, 
  a s celkovou záťažou (časovou a finančnou), 
  ktorú liečba predstavuje.
 c) V prípade záujmu, by mal byť ošetrujúci lekár 
  schopný zaistiť pacientovi aj názor iného 
  špecialistu ešte pred začatím liečby.
 d) Pacient by mal byť priebežne informovaný 
  o úspechoch aj komplikáciách liečby.
 e) Progres liečby by mal byť opakovane 
  prehodnocovaný.
 f) Kvalita liečby nemôže závisieť od finančných 
  možností pacienta.

2. Pravidlá do praxe

 I. Nevyhnutná zdravotná starostlivosť by 
  mala zahŕňať odbornú pomoc pozostá- 
  vajúcu z:

 a) Psychickej opory pre rodičov pacienta 
  a profesionálnej pomoci v starostlivosti 
  o novorodenca, v kŕmení a pod.
 b) Chirurgických procedúr, ktoré sú vykoná 
  vané len skúsenými a kvalifikovanými ope 
  ratérmi podľa protokolu schváleného celým 
  rázštepovým tímom.
 c) Ortodontickej a ortopedickej liečby.
 d) Logopedickej a foniatrickej liečby.
 e) Genetického poradenstva.
 f) Emocionálnej opory pre dospievajúceho pa- 
  cienta.
 g) Stomatologickej starostlivosti.
 h) Vytvorenia národného registra pacientov 
  s rázštepom.
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II. Celková organizácia liečby

 a) Razštepovú starostlivosť poskytuje tím 
  špecialistov, ktorý sa na danú problematiku 
  zameriava a liečba pozostáva z interdiscipli- 
  nárnej spolupráce v rámci tohto tímu.
 b) Členovia tímu sa zhodnú na jednotlivých 
  krokoch liečby.
 c) Jeden člen tímu je zodpovedný za skvalitňo- 
  vanie komunikácie v rámci tímu.
 d) Koordináciu liečby konkrétneho pacienta 
  má na starosti jeden člen tímu.
 e) Odporúča sa, aby rázštepoví chirurgovia, 
  ortodontisti a logopédi liečili aspoň 40 – 50 
  nových prípadov ročne.

III. Finančné výdaje spojené s celou liečbou 
 vrátane protetickej rehabilitácie, psycholo- 
 gickej terapie a cestovných nákladov by mali 
 byť pokryté.

3. Dokumentácia liečby

 a) Dokumentácia dovoľuje plánovanie liečby, 
  sledovanie jej napredovania a vyhodnotenie  
  jej úspešnosti.
 b) Presné načasovanie bude závisieť od kon- 
  krétneho liečebného protokolu.
 c) Zabezpečí možnosť porovnať klinické vý- 
  sledky jednotlivých centier a identifikovať 
  škodlivé/menej úspešné terapeutické postupy.
 d) Pacient je vystavený len RTG žiareniu nevy- 
  hnutnému k vykonaniu jednotlivých krokov 
  liečby.

4. Metodológia záznamov, ktoré pozostávajú z:

 a) Sadrových modelov čeľustí
 b) Kefalometrických a intraorálnych RTG snímok
 c) Intraorálnych a extraorálnych fotografií
 d) Výsledkov audiometrie
 e) Hlasového záznamu artikulácie jednotlivých 
  hlások (pred a po pharyngoplastike) 
 f) Dotazníka o spokojnosti pre pacienta a rodiča.

Sekundárnym dôsledkom projektu Eurocleft bolo 
podnietenie budovania lepšej infraštruktúry v  eu-
rópskych rázštepových tímoch, rovnako ako po-
silnenie európskych výskumných kapacít v oblasti 
rázštepov a kraniofaciálnych anomálií. To viedlo 

k sformovaniu projektu EUROCRAN, ktorý zahŕ-
ňal nadviazanie spolupráce s odborníkmi z oblas-
ti genetiky a epidemiológie, s cieľom identifikovať 
génovo-enviromentálne interakcie pri rázštepoch, 
i samotné gény, ktorých screening by mohol slúžiť 
pre odhad rizika v klinickej praxi. (14).

Drvivá väčšina rázštepových centier bola odhod-
laná zúčastniť sa na budúcich randomizovaných 
kontrolných štúdiách (82,1%) (13), ktorých realizá-
cia bola jedným z cieľov EUROCRAN projektu. To 
viedlo k odštartovaniu projektu Scandcleft – troch 
randomizovaných štúdií porovnávajúcich štyri rôz-
ne chirurgické protokoly u pacientov s jednostran-
ným kompletným rázštepom (15):

1. protokol A  – sutura pery a mäkkého podnebia 
v 3. – 4. mesiaci života, následne uzáver tvrdého 
podnebia v 12. mesiacoch

2. protokol B  – sutura pery a mäkkého podnebia 
v 3. – 4. mesiaci života, uzáver tvrdého podnebia 
v 36. mesiacoch

3. protokol C – sutura pery v 3. – 4. mesiaci živo-
ta, následne uzáver tvrdého a mäkkého podnebia 
v 12. mesiacoch

4. protokol D – sutura pery kombinovaná s uzáve-
rom tvrdého podnebia v 3. – 4. mesiaci života, ná-
sledne uzáver mäkkého podnebia v 12. mesiacoch

Projekt začal odsúhlasením nového chirurgického 
protokolu (protokol A), ktorý si osvojilo 10 zapoje-
ných centier (Kodaň, Århus, Helsinki, Stockholm, 
Linkoping, Gothenburg, Oslo, Bergen, Manchester 
a Belfast), a s ktorým by sa tradičný protokol prevá-
dzaný v danom centre mohol porovnať. V každom 
z centier sa teda používali dva rôzne protokoly, 
a zakaždým sa rázštep uzatváral v dvoch krokoch. 
Štúdia 1 porovnávala protokol A a B, štúdia 2 pro-
tokol A a C, štúdia 3 protokol A a D (15).

K hlavným sledovaným premenným patril dentofa-
ciálny vývoj a reč v 5. roku života pacienta. V rám-
ci vedľajších pozorovaní sa sledovala miera peri- 
a postoperačných komplikácií, dĺžka hospitalizácie, 
pooperačná rekonvalescencia, sluch, celková zá-
ťaž liečby a spokojnosť rodičov. 

Prehľadová práca
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Hodnotenie pooperačných komplikácií (krvácanie, 
infekcie, dýchacie ťažkosti a pod.) nepreukázalo, že 
by ktorýkoľvek z protokolov bol lepší než tie ostat-
né. Používanie novej chirurgickej techniky (protokol 
A) bolo pre chirurgov spočiatku náročnejšie, čo sa 
prejavilo na predĺženom čase operácie (16). Rea-
lizácia štúdie si vyžadovala u  väčšiny operatérov 
osvojenie nových chirurgických techník, rýchlosť 
učenia bola individuálna a  závisela od šikovnosti 
operatéra (17). Vyhodnotenie oklúzie, symetrie zu-
boradia, prehryzu a predhryzu u týchto pacientov 
taktiež neodhalilo štatisticky významné rozdiely 
medzi jednotlivými protokolmi (18). Hodnotenie es-

tetiky pery, tvaru a deviácie nosa a profil pier v 5. 
roku života pacienta síce odhalilo medzi troma štú-
diami štatisticky významné rozdiely, no primárny 
uzáver pery a korekcia nosa neboli súčasťou ran-
domizácie, chirurgovia využili metódu, na ktorú boli 
zvyknutí. Väčšina chirurgov preferovala Millardovu 
metódu na uzáver pery a McCombovu metódu pre 
korekciu nosa, štatisticky významné rozdiely tak 
vznikli pri rovnakých chirurgických technikách (19). 
Jediným štatisticky významným rozdielom pri kon-
krétnom protokole bola horšia výslovnosť spoluhlá-
sok u pacientov s neskorším uzatvorením tvrdého 
podnebia (protokol B) (20).

V súčasnosti prebieha liečba pacientov s rázšte-
pom v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bys-
trici. Bratislavské pracovisko organizuje najstaršiu 
rázštepovú poradňu fungujúcu na Slovensku už 
od roku 1951 a má preto bohaté skúsenosti. Ve-
die tzv. Centrálny register detí s rázštepom, teda 
evidenciu všetkých rázštepových novoroden-
cov na Slovensku, vrátane tých, ktorí sa neliečia 
v Bratislave. Liečba v bratislavskom centre spočíva 
v interdisciplinárnej spolupráci tímu zostaveného 
zo špecialistov z oddelení:

• Plastickej chirurgie a chirurgie: 
 MUDr. Palenčár PhD., doc. 
 MUDr. Fedeleš CSc., MUDr. Hájek

• Čeľustnej ortopédie: 
 MUDr. Klímová, MUDr. Kroupová, 
 MDDr. Pintešová

• Pediatrie: 
 MUDr. Fekiačová, MUDr. Dzurillová

Prehľad liečby rázštepu na Slovensku

Tím bratislavského rázštepového centra
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Prehľad harmonogramu liečby v Bratislavskom rázštepovom centre (21)

* aj iná logopedická terapia, ak treba; 
** alebo inokedy po 3. roku, ONK – oronazálna komunikácia; nazoalveolárny molding – tvarovanie 
 nosových krídel a ďasnového oblúka pred prvou operáciou pery. Interdisciplinárna liečba obsahuje  
 aj genetickú a psychologickú zložku, do tabuľky sa však nezaraďuje.

Vek Pediatria Chirurgia Čeľustná 
ortopédia

Logopédia ORL

0 – 5 m

Nonstop

ČO príprava

Nazoalveolárny 
molding**

Skríning sluchu

3 – 5 m Operácia pery

6 – 12 m
Operácia 
podnebia

Sledovanie 
prerezávania 
zubov v poradni, 
inštruovanie 
rodičov 
o starostlivosti  
o chrup

Skríning 
predverbálneho 
vývinu

Screening 
sluchu

Liečba otitíd: 
dekongestívna, 
antibiotická, 
vkladanie stipúl

12+ m Raná intervencia

3 roky
Uzatváranie 
ONK**

Artikulačná 
Terapia*

5 rokov

Sekundárne 
operácie 
podnebia: 
faryngálny lalok 
alebo sfinkterová 
faryngoplastika
Estetické úpravy 
mäkkých častí 
pery a nosa

Snímateľné 
platne a fixné 
aparáty po 
vyrastení 
dočasných 
molárov ako 
príprava pred 
vložením 
kosteného štepu 

Fixný alebo 
iný aparát 
po výmene 
mliečnych zubov

Artikulačná 
terapia* 

Hodnotenie 
funkcie velofa-
ryngeálneho 
mechanizmu

9 rokov
Vkladanie 
kosteného štepu

Artikulačná 
Terapia*

9 – 18 rokov
Estetické úpravy 
mäkkých častí 
pery a nosa

18 rokov
Úpravy 
kostených 
častí nosa

Ortognátne 
operácie: posun 
čeľustí (ak je to 
potrebné)
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• Otorinolaryngológie: 
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 RNDr. Molnárová PhD.

Rázštepová poradňa je ambulancia v ktorej sa 
raz do týždňa stretnú členovia rázštepového tímu, 
ktorí spolu vyšetria pacienta s rázštepom a pre-
diskutujú ďalší postup liečby. Dôležitý je individu-
álny prístup ku každému pacientovi, pretože kaž-
dá liečba je unikátna. Tímová spolupráca uľahčuje 
rozhodovanie v zložitých situáciách, umožňuje 
efektívnejšie plánovanie a minimalizuje kompli-
kácie. Prvé vyšetrenie v rázštepovej poradni pre-
bieha už v prvých dňoch po narodení, pretože 
je nutné vyhodnotiť či novorodenec nepotrebuje 
čeľustno-ortopedickú prípravu pred prvou operá-
ciou, ktorej dátum sa zároveň naplánuje. Vo vyš-
šom veku navštevuje pacient poradňu raz ročne 
až do zavŕšenia 18.roku, pričom návštevy slúžia 

na posúdenie stavu a vyhodnotenie potreby špe-
cializovanej liečby (ortodontickej, logopedickej, 
chirurgickej a pod.)

Záver
Scandcleft štúdia potvrdila, že kľúčový moment 
 v liečbe rázštepu sa odohráva na operačnom stole, 
no závisí skôr od skúseností a zručností operatéra 
než od konkrétneho protokolu. Keďže sa nepreuká-
zalo, že by protokol A bol lepší ako ostatné, väčši-
na centier sa vrátila k svojím tradičným protokolom, 
no niektoré centrá svoje protokoly po tejto skúse-
nosti čiastočne modifikovali. Hoci projekt Eurocleft 
sa dnes už zdá byť historickou štúdiou, položil vý-
borné základy k  zvýšeniu kvality liečby rázštepu 
v Európe a Scandcleft štúdie potvrdzujú správnosť 
Eurocleft odporúčaní o centralizovanej multidisci-
plinárnej spolupráci špecialistov s  vysokým ob-
jemom pacientov, skôr než o  hľadaní dokonalého 
protokolu. Túto myšlienku zhrnul aj chirurg zúčast-
nený v Scandcleft štúdií a to: „Priama cesta rovno 
do neba v rázštepovej chirurgii neexistuje.“ (20).
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Rozhovory

Po dlhšom čase sme mali možnosť zú-
častniť sa školenia v  Bratislave osobne. 
Konalo sa pod záštitou katedry Čeľustnej 
ortopédie SZU na nábreží Dunaja v hoteli 
Park Inn by Radisson Danube. Doktor Ba-
xmann z Drážďan nám 11. júna predniesol 
blok prednášok na tému „Kedy začať fi-
nishing pri ortodontickej liečbe- efektívne 
protokoly a  riešenia na poslednú chvíľu“. 
Vo svojej prezentácii vyzdvihol potrebu 
myslieť na poslednú fázu liečby už na jej 
samotnom začiatku. Poskytol nám tipy, 
ako sa vyvarovať vedľajších efektov liečby 
a ako predvídať rôzne problémy, ktoré sa 
môžu u našich pacientov vyskytnúť.

Dr. Baxmann je autorom knižnej série ve-
novanej klinickej ortodoncii a manažmen-
tu ortodontickej praxe. Veľmi úspešné sú 
tiež jeho video-postupy, ktoré sú dostupné 
na jeho kanále pre nás všetkých.

Redakcia: Ste na Slovensku po prvýkrát? Ako sa 
vám páči Bratislava?

Dr. Baxmann: Som tu po prvýkrát, aj keď o Slo-
vensku a Bratislave som už veľa počul. Zatiaľ som 
si stihol pozrieť Bratislavský hrad a most Apollo. 
Večer po prednáškach si rád pozriem viac.

Redakcia: Veľa ste rozprávali o vzdelávaní a prá-
ci v  online priestore pomocou vášho interneto-
vého kanálu. Napísali ste tiež knihu venujúcu sa 
manažmentu ortodontickej praxe. Čo vás viedlo 
venovať svoju pozornosť týmto smerom?

Dr. Baxmann: Počas mojej prednáškovej čin-
nosti aj na kurzoch v mojej praxi sa s kolegami 
veľa rozprávam. Často sa v  debate dostaneme 
od odborných tém k  otázkam vedenia praxe 
a personálu, k zavádzaniu nových postupov. Tý-
mito otázkami som sa zaoberal aj ja. Momen-

tálne vlastním päť zabehnutých praxí v  okolí 
Dusseldorfu. Pri ich zakladaní som sa musel vy-
sporiadať s  rôznymi výzvami. Postupne som sa 
veľa naučil a  o  svoje skúsenosti a  tipy som sa 
chcel podeliť a tak vznikla kniha na túto tému.

Redakcia: Ako sa dotkla pandémia Covid 19 va-
šej práce?

Dr. Baxmann: Zmenilo sa veľa vecí. Pred pan-
démiou naše pracovné tímy rotovali a kolegovia 
sa navzájom obmieňali. Chcel som, aby sme 
všetci dobre spoznali naše pracovné postupy. 
Teraz fungujeme ako niekoľko stabilných tímov. 
Keď niekto ochorie, vyradí z praxe menší počet 
kolegov a ostatné praxe môžu fungovať ďalej. 
 Druhou zmenou je, že bolo potrebné 
oveľa viac koordinácie a  riadenia praxí z  mojej 
strany . Pravidlá sa rýchlo menili a ja som musel 
mať prehľad. Nechcel som, aby si zamestnanci 

ROZHOVOR S Dr. Baxmannom 
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a pacienti sami zisťovali ako postupovať a bolo 
potrebné, aby sme si nastavili jednotný systém 
práce. 
 Už pred pandémiou sme boli digitalizo-
vaná prax, čo sa týka komunikácie s pacientmi 
a medzi sebou. To nám prácu počas pandémie 
výrazne uľahčilo.

Redakcia: Ešte by som sa rada vrátila k hlavnej 
téme dnešnej prednášky – finishingu. Vraveli ste, 
že ho musíme mať na zreteli od začiatku liečby 
pacienta. Ako by ste ho teda definovali?

Dr. Baxmann: Finishing pre mňa znamená čo 
najjednoduchšie a  najefektívnejšie dobehnutie 
do cieľa našej liečby. Takýto príklad spojený so 
športom môžeme rozvinúť a povedať, že všetko 
funguje len vtedy, ak pred samotným štartom 
bola dobrá príprava a plánovanie.
 Mojou prednáškou som chcel poukázať 
hlavne na to, že finishing nie je iba záver orto-
dontickej liečby, ale jeho úspech je práve v za-
čiatku liečby. Čím lepšia je príprava, tým jedno-
duchší bude finishing.



29

Vážení kolegovia, milí priatelia,

s veľkým smútkom Vám musíme oznámiť, že nás navždy opustili dve významné osobnosti 
svetovej čeľustnej ortopédie. Začiatkom roka, 11. januára 2021, po komplikovanom priebe-
hu ochorenia COVID-19 zomrel Dr. Hugo J. Trevisi a 23. apríla 2021 vo veku 70 rokov navždy 
odišiel Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon. Dovoľte nám, aby sme si v krátkosti pripomenuli ich 
život, ktorý zasvätili čeľustnej ortopédii a vzdelávaniu celých generácií kolegov.

Prof. Bantleon študoval medicínu 
v rokoch 1970 – 1979 na univerzi-
te v meste Graz. Po jeho promócii 
v roku 1979 zložil o 3 roky neskôr 
atestačnú skúšku v odbore stoma-
tológia. Do roku 1991 sa vzdelával 
v odbore čeľustná ortopédia pod 
vedením Prof. Droschla (Graz), 
prof. Burstona (Connecticut) 
a prof. Melsona (Aarhus). V roku 
1992 bol vymenovaný za profeso-
ra v odbore čeľustná ortopédia. 
V rokoch 1996 – 2014 pôsobil vo 
funkcii prezidenta Rakúskej ortodon-
tickej spoločnosti a od roku 2014 bol 
jej viceprezidentom. V rokoch 1997 
až 2004 bol vedúcim pracovníkom 
Univerzitnej zubnej kliniky vo Viedni. 
V rokoch 2005 a 2006 bol preziden-
tom Európskej ortodontickej spo-
ločnosti. V roku 2016 bol ocenený 
rakúskym Čestným krížom pre vedu 
a umenie prvého stupňa. Je to naj-
vyššie ocenenie, aké môže vedecký 
pracovník v Rakúsku získať. Každo-
ročné Medzinárodné ortodontické 
sympózium vo Viedni zostane na-
vždy spojené s jeho menom. Je au-
torom alebo spoluautorom viac ako 
200 vedeckých publikácii a mno-
hých kníh.

Dr. Hans-Peter Bantleon

Prof. Bantleon bol členom Svetovej federácie če-
ľustných ortopédov, Americkej ortodontickej 
spoločnosti, Európskej ortodontickej spoločnos-
ti, Anglovej spoločnosti v Európe, Nemeckej or-
todontickej spoločnosti, Rakúskej ortodontickej 
a stomatologickej spoločnosti.
 

Bol expertom v oblasti ortodontickej biomechaniky 
a vždy pripravený sa o svoje poznatky podeliť. Jeho 
kolegovia a študenti budú na neho navždy spo-
mínať ako na úžasného lekára, vášnivého učiteľa 
a dobrého priateľa.

Spomíname
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Spolu s  Dr. Richardom McLaughlinom a  Johnom 
Bennettom vyvinuli MBT techniku. Dr. Trevisi pra-
coval na vývoji systému SmartClip™ a je spoluau-
torom publikácií „Systemized Treatment Mecha-
nics“, „SmartClip“ a „Orthodontic Biomechanics“.

Dr. Trevisi vyvinul aj svoj vlastný diagnostický 

systém pre plánovanie čeľustnoortopedickej lieč-
by VTO-Trevisi. Mal viac ako 25 rokov skúseností 
so „straightwire“ technikou. Bol profesorom v od-
bore čeľustná ortopédia na univerzite v západnom 
São Paulo, ktorá sa nachádza v Presidente Pruden-
te, v štáte São Paolo, v Brazílii. Bol členom Brazíl-
skej ortodontickej spoločnosti.

Dr. Hugo J. Trevisi získal diplom zo zubného le-
kárstva v roku 1974 na Lins College of Dentistry 
v  štáte São Paulo, v  Brazílii. V  rokoch 1979 až 
1983 pokračoval v postgraduálnom štúdiu v od-
bore čeľustná ortopédia na tej istej univerzite. 
Po ukončení špecializačného štúdia, sa na plný 
úväzok venoval čeľustnej ortopédii  na univerzi-

te v západnom São Paulo v Presidente Pruden-
te, v  štáte São Paolo, v  Brazílii. Neskôr sa stal 
vedúcim koordinátorom špecializačného štú-
dia čeľustnej ortopédie. Dr. Trevisi bol známy aj 
pre svoju rozsiahlu prednáškovú činnosť, najmä 
v Južnej a strednej Amerike, v USA, v Európe, ale 
aj v Izraeli a Ázii.

Dr. Hugo J. Tevisi

3MSM Health Care Academy

Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.  

JPS s. r. o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5,  
volání zdarma: 800 111 577 (ČR) nebo 0800 004 277 (SR)
e-mail: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

Pátek, 22. 10. 2021, 9:00–17:40 hod., Praha

Dr. Itamar 
Friedländer

Dr. Raúl Ferrando 
Cascales 

3D a Interdisciplinární léčba
3D and Interdisciplinary Treatments

Srdečně vás zveme na přednášky

•  3D diagnostika v ortodoncii 
•  Proč teď digitálně bez přebytků
•   Klinický protokol pro protetickou rehabilitaci při multidisciplinární  

ortodontické léčbě: „Resto První, Resto Časné, Resto Post“
•  Převratná ortodoncie – „Chirurgicko-Ortodontický Koncept, tzv. SOC“

Spomíname
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Dátum Vzdelávacie podujatie Miesto Kontakt/registrácia Poznámka

2. 10. 2021
Výzvy modernej ortodoncie: 
Guido Sampermans

Varšava, PL mholes@americanortho.com *

8. 10. 2021
E-conference : Invisalign workshop : 
Pokročilý manažment sociálnych médií

 – mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

8. 10.  2021
Ortodontická liečba parodontologických 
pacientov/Liečba asymetrií / Intrúzia pri 
otvorenom zhryze, Morten Laursen 

Tallinn, EE mholes@americanortho.com *

8. 10.  2021
Využitie skeletálneho kotvenia pre liečbu 
odchýlok II. triedy

Praha, CZ https://www.altisgroup.cz/vzdelavani *

15. 10.  2021
E-conference: Invisalign workshop: 
Komunikácia s pacientom

 – mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

16. 10.  2021
Včasná liečba vs. liečba dospievajúcich, 
Cesare Luzi

Kazimierz Dolny, PL mholes@americanortho.com *

22. 10.  2021 Liečba agenézií, Morten Laursen Praha, CZ mholes@americanortho.com *

22. 10.  2021
3D a interdisciplinárna liečba,  
I. Frieländer, R.F. Cascales

Praha, CZ jps.cz/akademie *

22. – 23. 10. 2021
Biomechanika v liečbe asymetrických 
prípadov, Giorgio Fiorelli

Varšava, PL mholes@americanortho.com *

29. 10. 2021
E-conference : Invisalign workshop : 
Manažment/delegácia 

 – mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

12. 11.  2021
E-conference : Invisalign worskhop : 
Komunikácia s pacientom

 – mfenak@aligntech.com virtuálne podujatie

19. – 20. 11. 2021
Biomechanika v liečbe asymetrických 
prípadov, Giorgio Fiorelli

Vilnius, LT mholes@americanortho.com *

26. 11. 2021
Intraorálna fotografia a kefalometrická 
analýza

Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

26. 11. 2021 Estetika a interdisciplinarita v ortodoncii Sopot, PL mholes@americanortho.com *

27. 11. 2021 3shape Ortho study club Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

03. – 04. 12. 2021 Konferencia Power2reason Ľubľana, SL mholes@americanortho.com *

10. – 11. 12. 2021 Ako si vyrobiť vlastné priesvitné dlahy I. Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

14. 1. 2022 Ortho study club Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

17. 1. 2022
Intraorálna fotografia a kefalometrická 
analýza

Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

10. – 13. 2. 2022
Spark Master COIP, Diego Peydro,  
Ivan Malagon

Mníchov, DE martin.janak@ormco.com *

21. –  22. 2. 2022 Ako si vyrobiť vlastné priesvitné dlahy I. Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

25. –  27. 2. 2022
Spark Master COIP, Diego Peydro,  
Ivan Malagon

Miláno, IT martin.janak@ormco.com *

5. 3. 2022 Ako si vyrobiť vlastné priesvitné dlahy II. Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

7. 3. 2022
Intraorálna fotografia a kefalometrická 
analýza

Brno, CZ www.virtuossacademy.cz *

19. – 26. 3. 2022 3shape sústredenie - Livigno Livigno, IT www.virtuossacademy.cz *

8. 4. 2022
Mechanika I., II. a III. triedy v detailoch, 
Lars Christensen 

Praha, CZ italdent.cz *

6. – 7. 5. 2022
Fáze liečby fixným aparátom,  
Ivana Dubovská

Brno, CZ https://www.beldental.cz/skoleni-a-kurzy *

19. – 21. 5. 2022 3.autotransplantačný kongres Praha, CZ toothtransplantation.org *

31. 5. – 4. 6. 2022
Kongres Európskej ortodontickej 
spoločnosti

Limassol, CY eos2021.com *

6. – 8.10. 2022
22. Kongres Českej ortodontickej 
spoločnosti

Ostrava, CZ kongrescos.cz *

* Podujatie je zatiaľ plánované, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 môže byť jeho termín zmenený alebo zrušený  

Kalendár podujatí
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