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Budova D1 – 3. podlaží

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie je jediným pracovištěm tohoto
druhu v celém Ústeckém kraji a zároveň
jedním z 12 specializovaných pracovišť
v celé České republice, poskytujícím
komplexní specializovanou péči v oblasti dentoalveolární a maxillofaciální
chirurgie. V souvislosti s absencí podobného pracoviště ve Středočeském
a Karlovarském kraji vzniká široká
spádová oblast, čítající přes 900 000
potencionálních pacientů. Oddělení je
i nedílnou součástí traumacentra.
Historie oddělení se datuje od 9. 12.
1954, kdy bylo v rámci tehdejší Krajské
nemocnice v Ústí nad Labem otevřeno
lůžkové stomatologické oddělení se
sídlem v areálu v Pasteurově ulici. Zde
oddělení fungovalo až do roku 1967
a následně bylo přemístěno do budovy
železniční polikliniky v tehdejší Fučíkově (dnes Masarykově) ulici. V letech
1970–1998 bylo oddělení umístěno
v areálu na Bukově a v roce 1998 se
definitivně přestěhovalo do areálu Masarykovy nemocnice, kde se ve 3. nadzemním podlaží pavilonu D1 nachází
dodnes. Zakládající osobností a prvním
primářem se v roce 1954 stal MUDr. Jaroslav Neumann, který oddělení vedl
až do roku 1978. Po jeho odchodu se
v r. 1979 ujal primariátu MUDr. Karel
Veverka. Jeho nástupcem se v roce 1991
stal MUDr. Přemysl Černý. Ten oddělení
vedl do roku 1996. V roce 1997 na místo

primáře nastoupil MUDr. Josef Karban,
kterému se podařilo provést oddělení nelehkou dobou, kdy většina lékařů odešla do privátního sektoru. Jeho
nástupcem byl v letech 2009 až 2012
MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D. který zahájil transformaci oddělení v moderní pracoviště s přesahem regionu
Ústeckého kraje. V současné době je
primářem oddělení MUDr. Jiří Borovec.
Provoz oddělení je možné rozdělit, dle
klasického schématu, na ambulantní
a lůžkovou část, které se ovšem, stejně jako na jiných pracovištích, vzájemně prolínají. Péči o pacienty zajišťuje
na oddělení celkem 14 sester, 6 lékařů
na plný úvazek a 2 lékaři na úvazek částečný.
Ambulantní část je tvořena celkem 4 samostatnými ordinacemi. Probíhá zde
nejen běžná ambulantní péče, ale i specializované poradny. Věnují se problematice poruch a onemocnění čelistního
kloubu, dentální implantologii, orofaciální onkologii a čelistním anomáliím.
Byl zahájen provoz (jako jedné z mála
v rámci celé České republiky) poradny
pro choroby sliznic dutiny ústní. Velmi
úzce spolupracujeme s nutriční terapeutkou, která na naše oddělení pravidelně dochází a jejíž odborná pomoc je
pro velké množství pacientů nezbytná.
Nedílnou součástí ambulantní péče je
i náš vlastní ambulantní sálek, kde probíhají všechny výkony dentoalveolární

a maxillofaciální chirurgie, jež lze provést v lokální anestezii – nejčastěji chirurgické extrakce
zubů moudrosti. Sledujeme i současné moderní trendy a nabízíme nadstandardní péči, např.
v podobě zavádění dentálních implantátů
a mnohých jiných, včetně ošetření za použití Entonoxu u anxiózních pacientů.
Velkým přínosem pro naše pracoviště se bezpochyby stalo v roce 2013 zřízení vlastní lůžkové
stanice. Nyní máme k dispozici celkem 13 lůžek,
včetně jednoho nadstandardního. Díky tomu
jsme nyní schopni poskytnout pacientům nepřetržitou péči zajištěnou našimi lékaři. V rámci
výkonů maxillofaciální chirurgie pokrýváme celé
spektrum tohoto oboru. A to jak traumatologie
a onkologie, tak i následných rekonstrukčních
operací, ať na měkkých či tvrdých tkáních obličeje a skeletu lebky. Díky rozsáhlé spádové oblasti,
četnosti a kvalitě ošetřených úrazů se oddělení
řadí mezi špičková pracoviště v ČR, zejména pak
v oblasti rekonstrukce očnice. Velkým přínosem
je navázání úspěšné a vzájemně vítané spolupráce s ortodontickým oddělením FNKV v Praze,
díky čemuž byly do našeho programu zařazeny
i výkony z oblasti ortognátních operací a péče
o pacienty s rozštěpy.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se pracoviště podílí na spolupráci a výzkumné práci v oboru buněčné onkologie v součinnosti s Oddělením
nádorové biologie 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a nadále rozvíjí spolupráci s oddělením Ortodoncie a léčba rozštěpových vad
FN Královské Vinohrady. V rámci výuky lékaři
oddělení působí na VOŠ zdravotnické v Ústí nad
Labem a nyní i na Fakultě zdravotnických studií
UJEP. Samozřejmostí je pravidelná účast na odborných akcích, a to nejen v působnosti vlastního oboru. Oddělení v pravidelných intervalech
pořádá odborné semináře s účastí stomatologů
Ústeckého kraje. Ve 2letých intervalech od roku
2011 pořádáme dvoudenní odborný kongres pro
širokou stomatologickou veřejnost s celorepublikovým dosahem.
Velkým příslibem je zajisté dostatek mladých
lékařů na našem oddělení, nesoucí potenciál
dalšího rozvoje do budoucna, a úzká spolupráce
s kolegy ostatních odborností v rámci Masarykovy nemocnice. Zejména s nutričními terapeuty
a s lékaři dětské chirurgie, otorhinolaryngologie,
neurochirurgie, traumatologie, anestezie a intenzivní péče.
MUDr. Jan Hobst

MUDr. Jaroslav Neumann

MUDr. Karel Veverka

MUDr. Přemysl Černý

MUDr. Josef Karban

MUDr. et MUDr. Štefan
Nátek, Ph.D.

Prim. MUDr. Jiří Borovec
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Ošetřovatelská péče a její zvláštnosti

Orofaciální traumatologie

Oddělení ÚČOCH působí v Masarykově nemocnici již řadu let. Na počátku minulého roku se podařilo také znovuotevření jeho lůžkové části. Oddělení je rozděleno na část ambulantní a část lůžkovou.
V ambulantní části pracuje v současné době 5 sester v jednosměnném
provozu, v lůžkové části 6 sester ve směnném provozu a 3 sestry instrumentářky.
Na ÚČOCH se provádí řada rozmanitých vyšetření a výkonů. Některé
z nich jsou, oproti jiným stanicím MNUL, zcela ojedinělé a specifické.

Lůžkový pokoj

Pacienti jsou k nám odesíláni nejčastěji svým praktickým zubním lékařem. První klinické vyšetření pacienta provede lékař v naší ambulanci a dle závažnosti stavu rozhodne, zda je možné provést chirurgický
zákrok ambulantně (s pomocí lokálního znecitlivění), nebo je třeba
pacienta objednat k hospitalizaci, během které bude proveden zákrok
v celkové anestezii.
NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZY NA ODDĚLENÍ ÚČOCH
•

kolemčelistní záněty

•

anomálie čelisti

•

zlomeniny obličejových kostí

•

léze sliznice dutiny ústní

•

cysty

•

osteonekrózy

•

kariézní chrup a jeho ošetření

•

•

nádorová onemocnění

chirurgické odstranění zubů
moudrosti

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE NA LŮŽKOVÉ ČÁSTI ODDĚLENÍ ÚČOCH
A JEJÍ SPECIFIKA
Sesterna

Pacient s NGS po operaci tumoru

4

Na našem oddělení je k dispozici 12 lůžek a jeden nadstandardní pokoj.
Zvláštnosti péče o naše pacienty jsou spojeny s tím, že se jedná o zákroky zaměřené na oblast obličeje. Ve velké části případů má pacient
po zákroku omezenou možnost přijímání tekutin a potravy. Sestra na to
musí tedy důsledně dbát. Strava se téměř vždy (alespoň z počátku) podává v tekuté formě pomocí brčka, stříkačky nebo nasogastrické sondy.
Ve výživě pacientů velmi úzce spolupracujeme s nutriční terapeutkou.
Dbáme zde také na hygienu dutiny ústní, což napomáhá rychlejšímu
hojení ran. Po výkonech, dle jejich závažnosti a dle ordinací ošetřujícího lékaře, dostávají pacienti ledové obklady, leží většinou ve zvýšené
poloze a jsou jim podávána analgetika a antibiotika, zpočátku téměř
vždy nitrožilně. Všechna onemocnění dutiny ústní a obličeje jsou velmi
nepříjemná a pacienti je nesnáší úplně nejlépe. V některých případech
dojde také k narušení vzhledu pacienta, což je zapříčiněno nutným chirurgickým zákrokem, který určitá diagnóza bohužel vyžaduje. Toto je
pro pacienty po lidské stránce velice citlivé. Naší snahou tedy je, aby
se zde cítili co možná nejlépe a byli co nejdříve v pořádku a v dobré
tělesné a psychické kondici. Vzhledem k tomu, že v nejzávažnějších případech dochází díky nezbytným chirurgickým zákrokům a také důsledkem samotného onemocnění dokonce až ke změnám identity člověka,
je právě psychologická stránka práce sestry na oddělení ÚČOCH mimořádně důležitá. I pro samotné sestry je tato práce psychicky náročná,
protože vidí mnohdy velmi smutné a tragické lidské příběhy a osudy.
Martina Vojtíšková, Lenka Cogánová
všeobecné sestry

Traumatologie orofaciální oblasti patří mezi jednu z hlavních a základních činností, ve které oddělení poskytuje specializovanou péči jak samostatně u monotraumat, tak ve spolupráci s ostatními odbornostmi
v rámci Traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (pro děti
a dospělé) pacientům celého Ústeckého kraje a části krajů okolních.
Nejčastější příčinou obličejových úrazů jsou v současné době agresivní fyzické konflikty mezi lidmi, které tvoří téměř 50 % všech těchto úrazů ošetřených na oddělení. Rozvoj automobilové dopravy vede
k navyšování počtu úrazů vzniklých při dopravních nehodách, které
jsou co do počtu na druhém místě, přičemž se mění jejich charakter.
V neposlední řadě je nutné zmínit i vysoké procento sportovních úrazů. Přibývá sdružených poranění a polytraumat, která vedou k potřebě
specializované mezioborové péče, a zároveň se často jedná o mnohočetná poranění obličeje vyžadující náročné výkony na skeletu obličeje
i odborné znalosti z plastické chirurgie.
Otevřená poranění obličeje nezřídka doprovází poranění skeletu,
např. u zmíněných úrazů způsobených dopravními nehodami, mimoto se vyskytují (zvláště pak u dětí) poranění způsobená kousnutím
psů, u dospělých střelná poranění při suicidálních pokusech, pracovní
úrazy apod., kdy dochází ke ztrátě měkkých tkání obličeje a je nutné
je řešit lalokovými posuny apod. Tato poranění, při absenci oddělení
plastické chirurgie v Masarykově nemocnici, řeší také oddělení ÚČOCH.
Typickým poraněním obličeje jsou však zavřená poranění dolní a střední etáže obličejového skeletu způsobená brachiálním násilím. Dle mechanismu úrazu dochází často ke zlomeninám zygomatikomaxilárního
komplexu, k jednoduchým nebo vícečetným zlomeninám dolní čelisti
či k poranění spodiny očnice. Část pacientů je léčena ambulantně, a to
hlavně pacienti s nekomplikovanými zlomeninami dolní čelisti a střední obličejové etáže. Velká část pacientů ale podstupuje zákrok v celkové anestezii, kdy je maxillofaciálním chirurgem provedena repozice
a fixace pomocí osteosyntetického materiálu. Léčba poranění obličejového skeletu se řídí standardy AO a všichni lékaři jsou pravidelnými
účastníky základních a pokročilých kurzů AO. Při poranění spodiny
očnice jsou používány moderní předtvarované titanové rekonstrukční
síťky, u dětských pacientů vstřebatelné osteosyntetické dlahy, které
zajistí další nerušený vývoj obličejového skeletu bez nutnosti extrakce
osteosyntetického materiálu. Oddělení spolupracuje při úrazech v oblasti oka s oční klinikou. Oční lékaři se podílejí na indikaci zákroku při
poranění skeletu orbity. Při komplexních kraniomaxilofaciálních poraněních a u poranění horní obličejové etáže a přední jámy lební jsou
prováděny kombinované výkony s kolegy z neurochirurgické kliniky.

CT rekonstrukce mnohočetných
zlomenin v obličeji

Operace

Specifickou oblastí jsou poranění zubů. Snahou je vždy zachování
vlastních zubů a při poskytování péče jsou používány moderní vědecky
podložené postupy. Na ošetření navazuje péče zubního lékaře, který
na poraněných zubech provádí definitivní záchovně stomatologické
ošetření. V případech, kdy dojde ke ztrátě zubů a podpůrných tkání,
zvláště pak kosti alveolárního výběžku, je na oddělení poskytována
komplexní péče za využití metod řízené tkáňové regenerace, zubních
implantátů a následného protetického ošetření pacienta.
MUDr. et MDDr. Petr Chramosta

Prolomení frontálního sinu
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Rekonstrukce obličejových defektů

Plánování excize kožních tumorů

Jednou ze specializovaných oblastí oboru Ústní, čelistní a obličejové chirurgie
je rekonstrukce defektů v obličeji. Nejčastěji řešíme defekty vzniklé po resekci tumorů a poúrazové stavy. Z tumorů
benigních: lipomy, fibromy, hemangiomy, pyogenní granulomy či seborhoické
veruky. Z maligních lézí: bazocelulární
a spinocelulární karcinomy, maligní melanomy. V neposlední řadě pak nejrůznější kožní pigmentové léze.
Běžně jsou využívány základní metody
plastické chirurgie. Řešení ztráty kožního
krytu kožní autotransplantací a lalokovými plastikami. Krytí kožním autotransplantátem je možné u mělkého defektu
s dobře prokrvenou spodinou, bez ohrožení funkce orgánu. Odběrové místo je

Stav po excizi a krytí defektu místním
lalokem

většinou vnitřní strana stehna či paže,
kde se pomocí nožů/dermatomů odebírá pouze epidermis s částí stratum papilare. Odběrové místo epitelizuje během
10 dnů. V obličeji není tak hojně využíváno z estetického hlediska – změny pigmentace, propad jizvy, kontrakce štěpu.
Tato metoda je vhodná u pacientů s výraznou komorbiditou či jako kryt sekundárního defektu.
Lalokové plastiky, už vzhledem k vynikajícímu prokrvení v oblasti obličeje, využíváme hojně. Místní (random, stopkaté),
vzdálené, složené jen z kůže a podkoží,
muskulokutánní (m. pectoralis major).
Ke krytí defektů, výživě spodiny či i rekonstrukci mandibuly pomocí vaskularizované kosti (žebro, hřeben kosti kyčelní,

Onkologie

Tumor sliznice dolního rtu
Stav po zhojení

fibula). Při volbě uzávěru defektu postupujeme podle obecných principů daných
rekonstrukčním žebříkem: Sekundární
hojení -> Přímý uzávěr -> Kožní štěp ->
Místní posun -> Lalok z blízkého okolí ->
Lalok ze vzdáleného okolí -> Volný lalok
-> Expanse tkání. Mimo posledních dvou
jmenovaných, provádíme na našem oddělení všechny typy zákroků.
Pacienti se k nám dostanou prostřednictvím doporučení svého ošetřujícího lékaře na základě telefonického objednání.
Při první návštěvě probíhá vyšetření
a stanovení plánu terapie s ev. objednáním chirurgického zákroku do lokální či
celkové anestezie. Výkony jsou povětšinou hrazené zdravotní pojišťovnou.

Nádory dutiny ústní jsou závažným onemocněním po
stihujícím pacienty zejména
po padesátém roku věku.
V současné době se však
ve větší míře začínají objevovat i u výrazně mladších
ročníků. Na vzniku vlastního nádorového bujení se
nejčastěji podílí kouření,
alkohol a celkově nezdravý
způsob života v kombinaci
s vlivy průmyslové výroby
a těžební činnosti.

Tumor patra

Vlastní nádor se často projevuje vředem na sliznici či jazyku v dutině ústní. Pacienty
je mnohdy přehlížen a k lékařskému vyšetření se dostaví až při poruchách příjmu
potravy, při potížích s mluvou a při bolestech způsobených rozšiřováním nádoru.
Stav po resekci rtu

MUDr. et MDDr. Kateřina Malá

Zhojený ret

Vlastní tumor lze dnes léčit několika způsoby. Volba
vhodné léčby závisí na rozsahu nádorového bujení
a na jeho umístění ve vztahu
k důležitým anatomickým
strukturám. Chirurgické odstranění připadá v úvahu
zejména u včasně rozpoznaných nádorů. Pokud dosahuje nádor větších rozměrů, je
nutné doplnit vlastní excizi
nádoru exstirpací spádových
lymfatických uzlin a doplněním léčebného schématu radioterapií. Bohužel některé,
zvláště rozsáhlé, nádory není
možné řešit rukou chirurga
a tito pacienti jsou předáváni
k terapii na Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zde je
zajištěna další specializovaná péče.

Tumor levé tváře

Tumor spodiny dutiny ústní a jazyka

MUDr. Jiří Borovec
Odběr stopkatého laloku
z oblasti prsního svalu
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Lalok na pravé
tváři

Devastující poranění tváře
kotoučovou frézou

Stav po primární
rekonstrukci a zhojení

Zhojená sliznice

Tumor jazyka
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Dentální implantologie
DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGIE je moderní
stomatochirurgický obor zabývající se
náhradou ztraceného zubu či zubů zavedením cizorodého (titanového) materiálu do čelisti. Následně navazuje
zhotovení náhrady zubů, a to buď fixní
(na pevno) nebo snímací.
Jedná se o rychle se rozvíjející odvětví
estetické medicíny a to i přes bohatou
historii. První zmínky se pojí se starými
Egypťany, Etrusky nebo Mayi. Jsou popisovány nálezy koster se zlatými tyčinkami, zavedenými k povrchu čelistí,
osázenými slonovinovými nebo zvířecími zuby. Samotná historie moderní implantologie se datuje na počátek 40. let
minulého století, kdy byl poprvé zaveden
šroubový implantát z chromkobaltmolybdenové slitiny. Podoba dnešních
implantátů směřuje k biokompatibilitě,

které je dosaženo povrchovými úpravami, jako jsou leptání či povlakování.
Šroubový válcový tvar se zdá být nejvýhodnějším, nejvhodnějším materiálem
je vysoce čistý titan s obsahem 99,9 % Ti.
V současné době představuje trh s dentálními implantáty doslova ekonomickou
džungli. Celosvětově se na trhu nachází okolo 2 000 implantačních systémů
různých výrobců, které většinou kopírují
sofistikované a časem prověřené značky
podpořené vlastním výzkumem. Na našem oddělení používáme vysoce kvalitní
implantáty české firmy LASAK a švédské
firmy Nobel Biocare, která stála u zrodu
moderní dentální implantologie v 60. letech dvacátého století. Šroubové pilíře
jsou v každém systému nabízeny v různých délkách a průměrech. Jsou používány od nejkratších 6milimetrových

(pro omezené indikace) přes standardní
8, 10, 12, 14milimetrové až po několik
centimetrů dlouhé tzv. transanthrální
zygomatické implantáty o průměrech
od 3 do 6,5 mm.
Na našem oddělení ÚČOCH byla služba
dentální implantologie zavedena v roce
2012. Výraznou motivací byla zvyšující
se poptávka po těchto nadstandardních
typech ošetření, které nejsou hrazeny pojišťovnami. Níže popsané výkony
a techniky jsou u nás prováděny již běžně jak na centrálních operačních sálech
v celkové anestezii (rozsáhlé implantační a augmentační výkony), tak na ambulantním sálku v lokální anestezii.
Vlastní zavedení implantátu nebývá
technicky náročné pro chirurga ani obzvlášť zatěžující pro pacienta v případě,
kdy je při dostatku kosti nahrazován

jeden zub. Protokol rekonstrukce je
veden v několika fázích. V první chirurgické fázi se po preparaci kosti vsadí
implantát, uzavře se krycím šroubkem
a ponechá se ke vhojení 4–6 týdnů pod
mukoperiostálním krytem. V druhé chirurgické fázi je krycí šroubek nahrazen
vhojovacím válečkem, který je pevně
zakotven ve šroubu a ční nad dáseň. Už
po 2 týdnech vytvoří přirozený dásňový
lem kolem budoucího umělého zubu.
Následují fáze protetické. Je nutné, aby
situace v ústech byla přenesena pomocí
otiskovacích metod na modely, na kterých dále pracuje zubní laborant. Ten volí
vhodný prefabrikovaný nebo individuálně frézovaný pilíř, na kterém zhotovuje
definitivní náhradu korunky zubu.
V situacích, kdy je třeba nahradit skupinu
chybějících zubů při nedostatečné nabídce kosti, se implantologie stává velkou
výzvou i pro velmi zkušeného chirurga.
Kosti čelisti jsou ve srovnání s ostatními
kostmi lidského těla unikátní. Mají největší schopnost remodelace (přestavby),

mění svůj tvar a objem po celý život
člověka podle toho, jak je určitý úsek
zatěžován. V negativním smyslu k remodelaci dochází již za poměrně krátkou
dobu k atrofiím. V takových případech
je nutné chybějící objem kosti nahradit.
Zde máme k dispozici určité augmentační techniky, díky kterým je možné
víceméně úspěšně chybějící tkáň nahradit. Používáme jak jednoduché „dosypání“ allogenním biokompatibilním
materiálem, drcenou vlastní kostí nebo
směsí těchto substancí, tak složitější
transplantace štěpů – nejčastěji z lopaty
kosti kyčelní nebo z žebrové kosti. Mezi
zajímavé augmentační techniky pro větší
defekty lze jmenovat např. osteodystrakci, bone-splitting nebo sinus-lift.
Úspěšnost vhojení implantátu a úspěšnost náhrady chrupu tímto způsobem
je poměrně vysoká, udává se nad 95 %.
V zásadě většina kontraindikací k zavedení implantátů je pouze relativní,
přesto není implantát vhodný pro každého. Pouze informovaný a spolupracující

pacient, přesvědčený, že právě implantát
je nejvhodnější (často i jedinou) možností léčby, je předpokladem k dlouhodobě
úspěšnému výsledku. Z pohledu ošetřujícího je zásadní protetické plánování,
chirurgické schopnosti a kvalita implantologického sytému. Z pohledu pacienta
je alfou a omegou úroveň ústní hygieny.
Vzhledem k tomu, že dentální implantát
není zcela izolován od vnějšího prostředí, má vliv bakteriální mikroflóry ústního plaku, který dlouhodobě přetrvává
v okolí implantátu, zdaleka nejdůležitější význam v dlouhodobém horizontu.
Pokud si pacient není schopen uvědomit
důležitost vlastní angažovanosti, není
vhodným kandidátem na implantaci. To
je zásada, kterou by měl ctít každý implantolog, i přesto, nebo právě proto, že
náklady na tuto léčbu nejsou malé a pacient si je (až na určité výjimky) hradí
sám.
MUDr. Vasil Molnar

Entonox a poskytování dentoalveolární chirurgické péče

Implantáty – schéma

Sinuslift – schéma
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Implantáty – RTG snímek

Implantát v ústech

Nahrazený zub

V souvislosti se strachem z bolesti, který
mají mnozí pacienti spojený se zákroky
v dutině ústní, rozšířilo naše oddělení
své služby o poskytování inhalační analgezie formou ENTONOXU (řízené vdechování směsi kyslíku a rajského plynu
v poměry 1:1), který je již hojně využíván
např. na porodním oddělení.
Užití Entonoxu je výhodné svým krátkým
nástupem účinku a následně jeho rychlým a plným odezníváním. Pro pacienty
jeho výhody spočívají v odbourání pocitů
úzkosti, strachu až paniky, které mnohdy oprávněně či neoprávněně zažívají.
Užití Entonoxu se nám velmi osvědčilo
především při krátkodobých ošetřeních
nespolupracujících dětí, případně před
nepříjemnými zákroky u dětí s traumatem v obličejové oblasti. Deklarovaná
analgetická složka přípravku se nám příliš nepotvrdila, a nelze se vyhnout užití
lokální či svodné anestezie, ovšem ovlivnění psychiky lze považovat za velmi
příznivé. Ošetření dospělých v Entonoxu

je při zákrocích na našich ambulancích
či na ambulantním sálku také prováděno, není však tak hojně využíváno jako
u dětí.
Bohužel problematickým se jeví právě
způsob podání inhalační analgezie, která je aplikována přes nádechový ventil
náustkem nebo obličejovou maskou
a činí tak dutinu ústní po dobu vdechování plynu pro nás nepřístupnou. Přesto
lze po úvodních cca 4–5 min. aplikaci
plynu přerušit a využít doby jejího působení k vykonání celého či části zákroku,
ve kterém lze pokračovat po opakovaném přiložení masky či náustku. U větších dětí či dospělých pak lze aplikovat
plyn po dobu celého zákroku nosní maskou. Pro její užití je však nutná přímá
spolupráce pacienta. Menší děti nejsou
mnohdy schopny mít otevřená ústa a zároveň vdechovat nosem a tudíž nosní
maska není efektivní.

ilustrační foto
Nejčastěji indikované výkony s Entonoxem na našem oddělení jsou extrakce
zubů, intraorální a extraorální incize
v oblasti hlavy a krku, ošetření traumat
menšího rozsahu.
Užití Entonoxu není hrazeno zdravotními
pojišťovnami a jeho cena za 30minutové
ošetření činí 800 Kč.
MUDr. Michaela Čechová Nešporová
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ODDĚLENÍ ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE ÚSTÍ NAD LABEM
UMÍSTĚNÍ:
• Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
• Areál/pavilon: Bukov
• Budova: D1
• Podlaží: 3.

ODDĚLENÍ ÚSTNÍ,
ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ
CHIRURGIE

OPG snímek

Loco 38 – stav před
zahájením extrakce

Aplikace svodné
mandibulární anestezie

Odklopení
mukoperiostálního
laloku

Snesení alveolární kosti
nad korunkou zubu 38

Odkrytá část korunky
retinovaného zubu 38

Snesení okolní alveolární
kosti s dekapitací korunky
zubu 38

Odlomení korunky zubu

Vybavení korunky
po částech

Uvolnění kořene zubu 38
drápkem

Vybavení kořene

Rána po extrakci zubu

Ošetření rány lokálním
hemostatikem

Sutura extrakční rány

Vybavený zub 38

Ambulance oddělení
neposkytují běžnou
zubolékařskou péči ani
zubní pohotovost!
Ta je poskytována
na samostatném pracovišti
LSPP Masarykovy
nemocnice, ul. Mírová 8
(mimo oddělení ÚČOCH).

Chirurgická extrakce zubů moudrosti (fotoseriál str. 11)
Chirurgická extrakce retinovaných zubů patří mezi běžně prováděné ambulantní výkony v lokální anestezii na pracovišti ÚČOCH.
Z téměř 1 200 výkonů provedených v roce 2014 na ambulantním sálku představují extrakce zubů moudrosti cca 80 %. Mezi nejčastěji extrahované zuby patří dolní zuby moudrosti.
Retinované zuby by měly být extrahovány časně od stanovení diagnózy. Průměrný věk erupce zubů moudrosti je 20 let, ale časové rozmezí je značně variabilní (17–25 let). Během obvyklého vývoje zubu jsou třetí dolní moláry uloženy v horizontální pozici. Jak
se zub dále vyvíjí a čelist dorůstá, mění se poloha zubu z horizontální pozice do mesioangulace a následně do vertikální pozice.
Selhání rotace zubu z mesioangulované polohy do polohy vertikální je nejčastější příčinou retence zubu. Překážkou ve správné
erupci třetího moláru bývá nedostatek místa mezi přední hranou ramus mandibulae a druhým molárem. Tento rozměr pak nedovolí zubu prořezat se do správné anatomické pozice.
Jestliže třetí molár nejeví známky prořezávání po 20. roku věku, je často celý kryt kostí. Takový zub leží většinou v mesioangulované pozici a bývá retinován hluboko v alveolárním výběžku dolní čelisti.
Časné odstranění třetích molárů redukuje pooperační morbiditu a umožňuje nejlepší hojení. Mladší pacienti tolerují chirurgický
výkon lépe a uzdravují se rychleji s menším omezením běžného života. Navíc i samotný chirurgický výkon se provádí lépe než
u pacientů starších. Ideální čas k extrakci retinovaných zubů moudrosti je, když jsou kořeny vyvinuty od 1/3 do 2/3 délky, obvykle
mezi 17.–20. rokem věku.
NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE K EXTRAKCI RETINOVANÝCH ZUBŮ:
1. ohrožují-li při svém růstu dystopickým postavením prořezávání sousedních zubů
2. zánětlivé komplikace, které mohou být příčinou až kolemčelistního zánětu
3. odontogenní cysta v okolí zubu
4. extrakce retinovaného zubu z lomné linie při fraktuře dolní čelisti
5. ortodontické důvody
6. možný zdroj fokální infekce
7. retinovaný zub pod zubní náhradou
MUDr. et MDDr. Josef Kouba
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Ortognátní chirurgie
ORTOGNÁTNÍ CHIRURGIE je podoborem čelistní chirurgie zabývajícím se operačním
řešením vrozených vad čelistí a obličeje. Celá takováto léčba probíhá v úzké spolupráci s ortodontistou, který pacienta s danou vadou diagnostikuje a následně i k operaci připraví. Po vlastní operační korekci také pacienta doléčí do definitivního stavu.
Chirurg tak zabezpečuje vlastní operační korekci disproporcí růstu čelistí, případně
celých obličejových partií. Nejčastějšími výkony jsou posuny jednotlivých čelistí či
změna jejich vzájemného vztahu a tím i nejen náprava funkce čelistí jako nástroje
příjmu potravy, ale i úprava a harmonizace obličeje a celkového vzhledu pacienta.
MUDr. Jiří Borovec

Před zákrokem

Po zákroku

CT před zákrokem

CT po zákroku

Skus před zákrokem

Skus po zákroku

Redakce Statimu děkuje všem uvedeným autorům za spolupráci
při přípravě této odborné přílohy.
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