
 

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o. Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

OŠETŘENÍ VYBRANÝCH URGENTNÍCH STAVŮ 

VE STOMATOLOGICKÉ ORDINACI 

Diplomovaný zdravotnický záchranář 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová  Vypracovala: Jana Julie Kocfeldová 

 

 

 

Čelákovice 2016  



1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny 

použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že 

doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je 

hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém 

rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

V Holešově dne 10. března 2016 

………..…………………….. 

Podpis    



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych ze srdce poděkovala vedoucí mé absolventské práce PhDr. Martině 

Muknšnáblové za vstřícnost, cenné rady, trpělivost, psychickou podporu a veškerý čas, 

který mi věnovala. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Jitce Havlíčkové, která mi byla 

oporou po celou dobu studia. PaedDr. Janě Černé děkuji za pomoc v oblasti anglického 

jazyka, MDDr. Janu Stavělovi za odborné konzultace. V neposlední řadě děkuji celému 

školskému sboru a vedení školy za umožnění studia a možnost vzdělání 

  



3 
 

Obsah 
 

Úvod .......................................................................................................................... 5 

1. Cíl práce .............................................................................................................. 6 

1.1. Výzkumná otázka ............................................................................................... 6 

2. Teoretická část ................................................................................................... 7 

2.1. Definice oboru stomatologie .......................................................................... 7 

2.2. Stručný přehled anatomie orofaciální oblasti .............................................. 10 

2.2.1. Šíření zánětů vzhledem k morfologii prostorů hlavy ................................ 12 

2.2.1.1. Spatium submandibulare ...................................................................... 13 

2.2.1.2. Spatium pterygomandibulare ............................................................... 13 

2.2.1.3. Spatium parapharyngeum ..................................................................... 13 

2.3. Kolemčelistní záněty ..................................................................................... 14 

2.4. Osteomyelitis ................................................................................................ 16 

2.5. Abscesy ......................................................................................................... 16 

2.6. Mediastinitis ................................................................................................. 18 

2.7. Iatrogenní poškození .................................................................................... 19 

2.7.1. Oroantrální komunikace ........................................................................... 19 

2.7.2. Poranění cév ............................................................................................. 20 

2.7.2.1. Hemangiom ........................................................................................... 20 

2.7.3. Aspirace cizího tělesa ................................................................................ 22 

2.7.4. Fractura tuberis maxillae .......................................................................... 23 

2.7.5. Fractura anguli mandibulae ...................................................................... 24 

2.7.6. Mixty ......................................................................................................... 24 

2.7.7. Zvláštní reakce po podání lokální anestezie ............................................. 25 

2.7.8. Žilní vzduchová embolie ........................................................................... 26 



4 
 

3. Praktická část ................................................................................................... 28 

3.1. Rozhovory ..................................................................................................... 28 

3.1.1. Lékař č.1 .................................................................................................... 28 

3.1.2. Lékař č.2 .................................................................................................... 35 

3.1.3. Lékař č.3 .................................................................................................... 38 

3.2. Zhodnocení rozhovorů ................................................................................. 43 

4. Diskuze ............................................................................................................. 45 

Závěr ....................................................................................................................... 47 

Summary ................................................................................................................. 48 

Bibliografie .............................................................................................................. 49 

 

 

  



5 
 

Úvod 

Jako téma absolventské práce jsem si zvolila “Ošetření vybraných urgentních 

stavů ve stomatologické ordinaci”, neboť pracuji v ordinaci stomatologa již šestým 

rokem, pročež se mě tato problematika přímo týká. Bohužel, obecné povědomí 

o akutních stavech specifických pro stomatologické ošetření, je mezi záchranáři 

poměrně nízké. Literatury zabývající se touto problematikou je poskrovnu, existující 

českojazyčné monografie, které jsou však cíleny na zubní lékaře a zabývají se obvykle 

šířeji komplikacemi stomatologického ošetření. Toto téma jsem si zvolila, protože bych 

ráda seznámila čtenáře s několika nepříliš četnými, leč život ohrožujícími stavy, které 

mohou nastat v souvislosti se stomatologickým ošetřením, ať už bezprostředně, či ve 

formě pozdní komplikace a jejichž primární řešení, je plně v kompetenci stomatologa, či 

stomatochirurga.  Záměrně se vyhýbám akutním stavům, jejichž příčinou je již existující 

celkové onemocnění pacienta a stomatologický zákrok zde není kauzální nexus 

(potažmo zde působí jen ve formě obecné stresové situace, nikoli kauzální noxy). Dále 

bych se nechtěla zabývat posuzováním připravenosti zubních lékařů k jejich řešení, 

k čemuž bych se ani necítila být kompetentní. Spíše bych chtěla poukázat na potenciálně 

život ohrožující stavy, o jejichž existenci není mezi zdravotníky velké povědomí, pro jejich 

relativně malou četnost a vysokou specifičnost, což ovšem nijak nesnižuje jejich 

závažnost, spíše naopak, neboť není výjimkou, že se záchranář (a potažmo i zubní lékař) 

za celou svoji praxi s žádným z těchto stavů nesetká - a setká-li se, může být jeho ošetření 

výzvou i pro zkušeného a erudovaného záchranáře. Rozsáhlé kapitoly zabývající se 

traumatologií čelistí a tváře a onkologií záměrně vynechávám, protože je vnímám jako 

záležitost zasluhující si samostatnou absolventskou práci. 

 

 Absolventskou práci rozdělím na část teoretickou a část praktickou. V teoretické 

části budu sbírat a zpracovávat informace z odborné literatury, odborných periodik 

a seriózních internetových zdrojů. V této části práce představím vybrané urgentní stavy. 

Objasním jejich specifika, diagnostiku, léčebné procesy a komplikace.  

V praktické části provedu výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů, které 

povedu s odborníky v oboru stomatologie a dentoalveolární chirurgie. 
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1. Cíl práce 

Cílem práce je na základě dostupných teoretických poznatků souhrnně popsat 

vybrané urgentní stavy, se kterými se můžeme setkat ve stomatologické ordinaci. 

 

1.1. Výzkumná otázka 

Na základě předchozích osobních zkušeností a častých diskuzí na toto téma, vyslovuji 

výzkumnou otázku: 

 

V: Které komplikace při stomatologickém výkonu vyžadují urgentní zásah? 
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2. Teoretická část 

 

2.1. Definice oboru stomatologie 

Stomatologie představuje lékařský vědní obor zabývající se prevencí, vznikem, 

diagnostikou, léčbou a výzkumem anomálií, onemocnění, vývojových poruch a úrazů 

zubů, chrupu, ústní dutiny a veškerých tkání ústní dutiny, včetně orgánů a tkání, které 

jsou s ústní dutinou funkčně a topograficky (místně) spojeny. [1] [2] 

Obdobným způsobem definuje stomatologii ve své odborné publikaci L.  Slezáková  

a kolektiv: „Stomatologie je lékařský vědní obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou 

a léčbou dutiny ústná (zubů, dásní a sliznic) a orgánů, které k dutině ústní patří (slinné 

žlázy, mízní uzliny, skelet obličeje).“ [3, s. 167] 

Cílem tohoto oboru je zajištění odpovídající úrovně orálního zdraví u všech věkových 

skupin populace s ohledem na současné vědecké poznatky a mezinárodně uznávané 

programy zaměřené na zvyšování kvality zdraví, zvláště na dokumenty zpracovávané a 

vydávané Světovou zdravotnickou organizací. [2] 

Stomatologie neboli zubní lékařství patří k základním oborům medicíny, jejíž 

důležitost (stejně jako důležitost subdisciplín tohoto oboru) nabývá stále více na 

významu ve všech civilizovaných státech světa. [4] 

Součástí medicínského oboru stomatologie je několik níže specifikovaných odvětví. 

Jedná se zejména o následující stomatologické obory: 

 praktické zubní lékařství 

o záchovná (konzervační) stomatologie 

Tento obor stomatologie je zaměřen na léčbu postižení tvrdých zubních 

tkání a onemocnění zubní dřeně. [2] 

Rovněž směřuje k prevenci a léčbě (tzv. kariologie) zubního kazu, včetně 

zachování již postiženého zubu (tzv. endodoncie). [3] 

o stomatologická chirurgie (stomatochirurgie) 
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Jedná se o stomatologické odvětví zabývající se terapií onemocnění zubů, 

čelistí, měkkých tkání ústní dutiny a obličeje chirurgického charakteru, u nichž 

obvykle není nutná hospitalizace pacienta. Stomatologická chirurgie 

participuje rozvoj tzv. dentální implantologie. [2] 

Stomatologickou chirurgii je možné dle I. Novákové rozdělit následujícím 

způsobem:  

 dentoalveolární 

Jedná se o chirurgické výkony v ústní dutině zvláště při 

chirurgických onemocněních chrupu a alveolárního výběžku. Zde patří 

rovněž tzv. implantologie. 

 maxilofaciální (ústní, čelistní a obličejová chirurgie) 

Jde o chirurgické výkony v oblasti čelisti, tváře a krku. [5] Tento 

podobor je zaměřen na zajištění diagnostiky, léčby, rehabilitaci 

a posudkovou službu u vrozených a  získaných onemocnění a úrazů 

oro-maxilo-faciální soustavy a orgánů, které jsou s ní funkčně spojeny 

(slinné žlázy, regionální uzlinový systém, čelistní kloub). Maxilo-

faciální chirurgie je ve většině případů spojena s nemocniční péčí. 

o protetická stomatologie 

Podstatou tohoto stomatologického oboru je řešení náhrad ztrát dílčích 

zubů nebo jejich skupin, příp. celé dentice nebo poškození, k jejichž vzniku 

došlo v důsledku úrazů či operačních výkonů. [2] 

Toto odvětví je orientováno na funkční, estetickou a fonační rehabilitaci 

chrupu pacientů. [5] 

o dětská stomatologie (pedostomatologie) 

Činnost praktických zubních lékařů je v rámci dětské stomatologie 

specializována pro věkové skupiny od narození do 18 let věku. Zvláštností 

dětského zubního lékařství je v porovnání se stomatologií pro dospělé 

především osobnost pacienta a orofaciální soustava, která je u dětí 
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a dospívajících ještě ve vývinu. Z tohoto důvodu je odlišně pohlíženo na 

přístup k dětským a mladistvým pacientům a na terapeutické postupy. 

Pedostomatologie je zaměřena na prevenci a péči o chrup v dětském věku. 

[2] [3] 

o parodontologie  

Parodontologie je odvětvím stomatologie, které je orientováno na vznik, 

průběh, prevenci a léčbu onemocnění závěsného aparátu zubu spojujícího 

zub s čelistí neboli parodontu. Onemocnění sliznic ústní dutiny (včetně 

jazyka) jsou zaměřeny na nemoci ústní sliznice z nejrůznějších příčin vzniku 

a projevy celkových chorob v ústní dutině. 

 Ortodoncie 

Jedná se o zcela samostatné stomatologické odvětví, které je orientováno na 

diagnostiku, léčbu a prevenci vrozených a vývojových vad chrupu a orofaciální soustavy. 

Úkolem ortodontické terapie je docílení funkčního a estetického optima v oblasti chrupu 

a orofaciální soustavy. 

 

Autorky T. Dostálová, M. Seydlová a kolektiv v souvislosti s klasifikací oboru 

stomatologie uvádí další samostatné odvětví zubního lékařství, jako je gerodontologie, 

forenzní stomatologie nebo orální medicína a patologie. [2] 

Výše uvedená stomatologická péče je ve většině případů poskytována v rámci 

ambulantní péče ze strany státních a soukromých zubních lékařů. Pro účely zabezpečení 

nejvyšší možné úrovně odborné stomatologické péče jsou zřizována tzv. stomatologická 

centra, v nichž probíhají velice složité a náročné operační výkony vyžadující 

specializované vzdělání a erudici zdravotnických pracovníků, včetně technického 

a materiálního vybavení. [3] 
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2.2. Stručný přehled anatomie orofaciální oblasti 

Z hlediska aplikované nebo klinické anatomie a rovněž z traumatologického hlediska 

lze kostru orofaciální oblasti rozdělena na třetiny: 

 horní třetina obličeje: 

Horní třetina obličeje se nachází nad horizontální linií, která je vedena kořenem 

nosu. Dále je rozdělena na horní a dolní část. Její horní část je tvořena kostmi 

neurokrania. Součástí dolní části horní třetiny obličeje je frontoetmoidální, 

zygomatikofrontosfeniodální a sfenopalatinální oblast a rovněž oblast 

teporormandibulárního kloubu. 

 střední třetina obličeje: 

Jedná se o oblast mezi horizontálními liniemi, které jsou vedeny horizontálou v 

oblasti nosního kořene a okluzní rovinou zubů. Skelet této oblasti je tvořen tenkými 

lamelárními kostmi s převahou kortikalis vytvářející systém paranasálních dutin, dále 

ohraničující ústní a nosní dutinu a tvořící kryt pro smyslové orgány. Střední třetina 

obličeje je rozdělována na centrální a laterální část. Její centrální část je tvořena horní 

čelistí (maxilla), nosní kostí (os nasale), slzní kostí (os lacrimale), radličnou kostí (vomer), 

čichovou kostí (os ethmoidale) a křídlovitým výběžkem kosti klínové (processus 

pterygoideus ossis sphenoidalis). Její laterální část je tvořena lícní kostí (os 

zygomaticum) a jařmovým obloukem (arcus zygomaticus). Střední částí kostry obličeje 

prochází tři oblasti zesílení kostní architektoniky – kostní trajektoria (frontonazální, 

zygomatické a pterygoidální trajektorium). 

 dolní třetina obličeje: 

Dolní třetina obličeje je tvořena dolní čelistí. Ta je zpevněna třemi kostními 

pruhy. Čelistí prochází canalis mandibulae obsahující cévy a nervy. Pod hranou dolní 

čelisti se nachází ramus marginalis nervus facialis, za krčkem pak arteria maxillaris, v jeho 

blízkosti nervus auriculoteporalis. [4] 

Obličejové svalstvo vzniká ze dvou genericky rozličných základů. Z tohoto důvodu 

existují dvě skupiny svalů s rozdílnými funkcemi a inervacemi. Jedná se o následující 

skupiny svalů: 

 žvýkací svaly (mastikační, čelistní): 
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o žvýkací sval – musculus masseter, 

o spánkový sval – musculus temporalis, 

o zevní křídlový sval – musculus pterygoideus externus lateralis, 

o vnitřní křídlový sval – musculus pterygoideus internus medialis, 

 mimické (kožní) svaly: 

o svaly klenby lební – musculi pericranii: 

o sval na klenbě lební – musculus occipitofrontalis, 

o spánkotemenní sval – musculus temporoparietalis, 

 svaly víček: 

o kruhový sval oční – musculus orbicularis oculi, 

o zdvihač horního víčka – musculus levator palpebrae superioris, 

o hluboký mimický sval – musculus corrugator glabellae (supercilii), 

 svaly nosu: 

o musculus depressor glabellae, 

o nosní sval – musculus nasalis, 

o musculus depressor septi, 

 svaly úst: 

o zdvihač horního rtu – musculus levator labii superioris, 

o musculus levator labii superioris alaeque nasi (musculus angularis), 

o velký a malý lícní sval – musculus zygomaticus major et minor, 

o zvedač ústního koutku – musculus levator anguli oris, 

o bradový sval – musculus mentalis, 

o stahovač dolního rtu – musculus depressor labii inferioris, 

o stahovač ústního koutku – musculus depressor anguli oris, 

o tvářový sval – musculus buccinator, 

o kruhový sval ústní – musculus orbicularis oris, 

o smíchový sval – musculus risorius. [4] 

V obličejové oblasti se nachází velice bohaté cévní a lymfatické zásobení. 

Arteriálně se jedná o větve arteria carotis externa. Žilní odtok krve zajišťují větve vena 

jugularis superficialis dorsalis. Lymfatická tkáň zahrnuje přibližně 500 mízních uzlin 
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v tributární oblasti a 6 uzlin v retroaurikulární, parotické, tvářové, retrofaryngeální, 

submentální, submandibulární, povrchové a hluboké krční uzlině. [6] 

 

2.2.1. Šíření zánětů vzhledem k morfologii  

prostorů hlavy 

Stěny regií hlavy a krku jsou utvářeny nepravidelně a jsou prostoupeny nervově-

cévními svazky, které mohou sloužit pro šíření zánětlivých procesů z primárního fokusu 

per continuitatem. [1] Toto šíření není omezeno jen na procesy zánětlivé, ale obdobně 

platí i pro procesy nádorové, které jsou ovšem mimo záběr této práce a nebudou proto 

nadále zmiňovány. 

 

Klinicky významná anatomická regia v oblasti hlavy a krku jsou svoji stavbou 

poměrně komplikovaná a jejich zevrubný popis včetně podrobného ohraničení a obsahu 

by snadno zabral celou teoretickou část této práce, pročež jsem nucena se omezit na 

nejpodstatnější informace nutné k vysvětlení procesu, kterým může relativně benigní 

zánět zubní dřeně, pulpitis, přejít až k život ohrožujícímu stavu, jakým je bezpochyby 

mediastinitis. [7]  

 

Primární noxou, která kaskádou komplikací může v relativně závažný stav přejít, 

je současné nejrozšířenější infekční onemocnění – zubní kaz, caries dentis [2], potažmo 

tedy mikroorganismy, které jej vyvolávají (z těch nejvýznamnějších jsou to streptococcus 

mutans, sanguis, mitis, lactobacillus acidophilus, candida albicans). [4] [6] [8] [9] První 

zánětlivou komplikací zubního kazu je zánět zubní dřeně, pulpitis acuta, ev. chronica. 

Tato neléčena přechází přes stadium gangrény v zánět ozubice, bolestivou periodontitis 

acuta nebo  či nebolestivou p. chronica, která ovšem může akutně vzplanout do podoby 

periodontitis chronica acute exacerbans. Není-li ani v této fázi adekvátně léčena, šíří se 

zánět skrze spongiózu čelistních kostí až pod periost, kteráž fáze je nazývána periostitis, 

je charakterizována počínajícím otokem měkkých tkání v okolí příčinného zubu a je 

značně bolestivá až do okamžiku, kdy dojde k perforaci periostu a přesunu k další fázi, 
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kterou je abscessus submucosus. V tomto okamžiku sice skokově klesá subjektivně 

vnímaná bolest pacienta, což ovšem může vést k tomu, že pokud stomatologické 

ošetření nevyhledal až do této chvíle, motivace k tomu učinit tak nyní razantně klesne. 

V této chvíli obvykle nastává spontánní evakuace abscesu píštělí (zpravidla slizniční, 

vzácněji pak kožní), problém ovšem nastane, pokud se fistula nevytvoří, anebo nestačí 

odvádět exsudát dostatečně rychle vzhledem k jeho novotvorbě. V závislosti na 

lokalizaci příčinného zubu pak může docházet k šíření zánětu skrze následující regia: 

 

2.2.1.1. Spatium submandibulare 

Zdrojem zánětu jsou obvykle kořeny dolních molárů. Exsudát proniká na vnitřní 

stranu mandibuly pod linea mylohyoidea a šíří se směrem k jazyku a dorzálně. Kolem 

zadního okraje m. mylohyoideus se dostává do podčelistního prostoru a způsobuje 

bolestivý otok nad trigonum submandibulare a kontrakturu žvýkacích svalů. Pokud 

proniká zánět dále do spatium pterygomandibulare a parapharyngeum, je kontraktura 

výraznější. [1] 

 

2.2.1.2. Spatium pterygomandibulare 

Krom pokračování z prostoru výše uvedeného může být příčinou infikovaný vpich 

při svodné anestezii dolní čelisti či zánětlivě změněný hematom jako následek takového 

vpichu, případně zánět lůžka po extrakci dolního zubu moudrosti. Hnis proniká mezi 

ramus mandibulae a mm. pterygoidei, což vede k výrazné kontraktuře, jak ostatně 

zmiňuji i výše. Další cesta zánětu může vést do předního patrového oblouku a jím se 

rozšířit do měkkého patra i do kořene jazyka. Následkem tohoto stavu je bezpochyby 

stížené poykání a dýchání, ale vyloučeno není ani udušení, pokud není zavčas zahájena 

adekvátní terapie. [1] 

 

2.2.1.3. Spatium parapharyngeum 

Hnisavý proces je vyvolán šířením z obou výše uvedených prostorů a nejčastějším 

příčinným zubem je poslední dolní stolička. Zánět se odtud rychle šíří mediálně nahoru 
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a dorzálně dolů, do spatium paraviscerale a retropharyngeum, od kterýchž není nijak 

anatomicky oddělen, šíření naopak napomáhají mízní cévy a uzliny retrofaryngové 

a retrostyloidní oblasti. Šíření zánětu je provázeno polykacími a dýchacími obtížemi 

a zmiňovanou kontrakturou. Zásadní komplikací je pak přechod do zadního mediastina 

se zasažením n. vagus a velkých cév, což neléčeno vede k šokovému stavu a smrti, 

zejména u dětských pacientů. [1] [10] 

 

2.3. Kolemčelistní záněty 

Kolemčelistní záněty neboli záněty měkkých tkání kolem čelistí jsou ve většině 

případů odontogenními zánětlivými procesy vyvolanými nespecifickou bakteriální 

florou. J. Mazánek a kolektiv definuje tyto záněty jako „intersticiální záněty s možností 

propagace do vazivových štěrbin a preformovaných anatomických prostor v okolí 

čelistních kostí“. [11, s. 409] 

Pro častý výskyt a případné komplikace se jedná o velice vážná chirurgická 

onemocnění orofaciální oblasti. K jejich vzniku dochází primárním (kupříkladu při 

poraněních) či sekundárním způsobem (v důsledku odontogenní infekce). Příčinami 

vzniku kolemčelistních zánětů jsou: 

 odontogenní infekce – gangrenózní zuby, zánět lůžka po extrakci zubu, 

obtížné prořezávání zubů moudrosti, parodontitida, zhnisané cysty, 

 záněty vývodů nebo parenchymu slinných žláz, 

 infikované zlomeniny čelistí, 

 záněty mízních uzlin, 

 šíření zánětů z jiných orgánů (např. z patrových mandlí), 

 zanesení infekce při injekční anestezii jehlou nebo vadným anestezujícím 

roztokem. [12] 

Z hlediska mikrobiologického jsou tyto záněty zapříčiněny aerobní bakteriální florou 

smíšeného charakteru (tj. streptokoky či stafylokoky) nebo anaerobní infekcí 

(tj. peptostreptokoky, veilonely, bakteroidy či aktinomycety). I. Nováková uvádí, že 

nejčastěji jsou kolemčelistní záněty způsobeny zubním kazem. Tímto nastává zánět 

zubní dřeně a následně přestup infekce prostřednictvím kořenového kanálku do oblasti 
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okostice (periosteum) a poté do okolních měkkých tkání. Kolemčelistní záněty jsou ve 

většině případů záněty hnisavými. Pro aerobní infekce je charakteristická přítomnost 

hustého žlutého hnisu. V některých případech jsou tyto záněty až hnilobného 

charakteru. Jejich projevem je špinavě hnědý, silně páchnoucí řídký zánětlivý výpotek 

neboli exsudát. Tento charakter mají především anaerobní infekce. Z hlediska 

patologického a anatomického jsou kolemčelistní záněty rozdělovány na specifické 

a nespecifické záněty. Samostatnou skupinu tvoří záněty čelistních kostí a odontogenní 

záněty paranasálních dutin (zvláště záněty čelistní dutiny – sinusitis maxillaris). [5] [12] 

J. Pazdera uvádí, že z místa zdroje infekce se kolemčelistní záněty rozšiřují 

následujícím způsobem: 

 pod okostici (tj. subperiostální absces): 

Subperiostální absces představuje záněty v oblasti alveolárních výběžků čelistí, které 

vznikají kumulací hnisu mezi povrchem kosti a okosticí. Dle anatomické lokalizace 

příčinného zubu se subperiostální absces nachází vestibulárně, palatinálně či lingválně. 

 pod sliznici (tj. submukózní absces): 

Ke vzniku submukózního abscesu dochází provalením hnisu po nekróze periostu pod 

sliznici dásně. Hnis z tohoto zánětu může být spontánně perforací sliznice do ústní 

dutiny, čímž dochází k tvorbě dásňové neboli orální píštěle. Zánět tak přechází do 

chronické fáze. Může k němu opakovaně dojít prakticky kdykoliv. Úplné léčbě lze dojít 

až po odstranění samotné příčiny zánětu (kupříkladu po extrakci zubu, po resekci jeho 

kořenového hrotu či po endodontickém ošetření příčinného zubu). Rozšířením 

hnisavého procesu po kůži obličeje dochází ke vzniku podkožního abscesu. Pokud se 

neošetření incizí, dochází ke vzniku kožní píštěle lokalizované na tváři nebo bradě 

(v některých případech i na krku). [11] [12] 

 do čelistní dutiny (empyém), 

 do kolemčelistních prostorů. 
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2.4. Osteomyelitis 

Lze rozlišit osteomyelitis acuta a osteomyelitis chronica. Pro prvý případ jsou typické 

celkové a místní symptomy, edémy, abscesy a fistuly. Zuby jsou vystouplejší. Pacienti 

trpí nesnesitelnými bolestmi. Na poklep bolestivě reagují také živé zuby, které se navíc 

začínají postupně vyviklávat. V maxille může dojít ke vzniku empyému čelistní dutiny se 

sekrecí hnisavého charakteru vycházející z nosu. V mandibule se objevují parestezie, až 

anestezie nervi alveolares inferiores (tzv. Vincentův příznak) – jedná se o přítomnost 

hnisu v mandibulárním kanálu. Hrozí zde také nebezpečí spontánních fraktur. Na 

rentgenu jsou projasnění, mramorování kosti a tvorba sekvestrů patrny až za 2 až 3 

týdny. Naproti tomu osteomyelitis chronica není bolestivou záležitostí (výjimkou je 

pouze akutní exacerbace). Ve většině případů je objevena na rentgenu náhodně. Terapie 

osteomyelitis spočívá v co možná nejrychlejším odstranění kapes hnisavého zánětu 

a okolní měkké tkáně a v korekci funkčních poruch zapříčiněných infekcí. [2] [13] 

 

2.5. Abscesy 

Ke vzniku abscessus palatinus dochází ve většině případů od infikovaného I2, kořenů 

P1 a M1. Hnis se kumuluje pod periostem a postupně také pod sliznicí. Střední čára není 

přesažena. 

Zdrojem abscessus perimaxilaris jsou malé řezáky, špičáky a premoláry na horní 

straně. Dochází k velmi bolestivému zduření v oblasti fossa canina a ve vedlejších částech 

horního rtu a tváře, kryté zčervenalou kůží. Hrozí zde nebezpečí rozšíření cestou vena 

angularis do očnice a do sinus cavernosus. Léčba perimaxilárního abscesu spočívá 

v hospitalizaci pacienta na specializovaném pracovišti, v intraorální incizi vestibulárně 

v oblasti příčinného zubu, popř. v extraorální incizi při rozšiřování zánětu do podkoží 

tváře. Důležitá je rovněž drenáž a podávání antibiotik. [11] 

Abscessus retromaxillaris, neboli retromaxilární absces, je lokalizován ve fossa 

pterygopalatina. Příčinou tohoto abscesu bývá druhý či třetí horní molár nebo zanesení 

infekce při anestezii na tuber maxillae. Dochází k bolestivému zduření v distálních 

částech horního vestibula. Dále čelistní kontraktura. Při rozšiřování do infratemporální 

jámy dochází ke zduření nad jařmovým obloukem. Rovněž v rámci léčby 
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retromaxilárního abscesu je nutné ošetření na specializovaných pracovištích. Provádí se 

intraorální incize v distálních částech horního vestibula. Ta bývá v některých případech 

doplněna o zevní kontraincizi nad jařmovým obloukem. Významnou úlohu zde zastává 

drenáž a podávání antibiotik. [11] 

Abscessus submentalis, neboli submentální absces, vzniká v důsledku infekce dolních 

řezáků či špičáků. Jedná se o bolestivou infiltraci submentální. Nebezpečí představuje 

jeho propagace do obou submandibulárních prostorů. V rámci terapie je na místě 

extraorální incize submentální, která se provádí v celkové anestezii. Zavádí se rovněž 

drenáž, podávají se antibiotika a potřebná je také hospitalizace na odborném oddělení. 

[11] 

Zdrojem infekce u abscessus perimandibularis, tj. perimandibulárního abscesu, je 

druhý či třetí dolní molár. Přítomna je bolestivá infiltrace perimandibulární a čelistní 

kontraktura. Infekce se může šířit submandibulárně a parafaryngeálně. Podstata léčba 

spočívá v extraorální incizi submandibulárně. K tomuto dochází v celkové anestezii. 

Uplatňuje se drenáž a podávání antibiotik. Nezbytná je hospitalizace pacienta na 

odborném oddělení. [8] 

Zdrojem infekce v regio parotideomasseterica je glandula parotis a dolní moláry. 

Klinickými projevy je silná bolestivost a otok. [14] 

Příčinou abscessus spatii pterygomandibularis et parapharyngei je primární infekce 

v rámci svodné anestezie na foramen mandibulae. Sekundárně pak per continuitatem 

při dentitio difficilis a při alveolitis po extrakci zubu moudrosti. Další příčinou tohoto 

abscesu je hnisavý hematom po aplikaci injekce, včetně přestupu infekce ze 

submandibulárního prostoru. Absces započíná kontrakturou. Po pasivním procvičení 

nastává bolestivá kontraktura, edém, zčervenání sliznice přechodní řasy, patrového 

oblouku a měkkého patra. Tonsila je zatlačena ke střední čáře. Silná bolest je pociťována 

palpačně a při polykání. Za zadním okrajem ramus mandibulae je zevní zduření. 

Přítomny jsou vysoké teploty. Při rozšiřování zánětu do parafaryngeálního prostoru 

dochází k zesílení uvedených symptomů. Nastává alterace celkového stavu. Navíc je 

patrná bolest v záhlaví. Laterální stěna faryngu je zčervenalá a  prosáklá. Zánět 

z parafaryngeálního prostoru se může dále velmi rychle rozšiřovat retrofyryngeálně mezi 

páteř a hltan a mezi páteř a jícen do zadního mediastina, dále k přednímu mediastinu 
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(okolo arteria carotis interna a vena jugularis interna), k fossa infratemporalis 

pterygopalatina, glandula parotis. Incize je lokalizována v ptergomandibulárním 

prostoru. Jedná se o incizi nad předním okrajem větve dolní čelisti, pod jejím úhlem, 

peánem na vnitřní plochu ramus mandibulae. Dále je incize lokalizována 

v parafaryngeálním prostoru (tj. incize pod úhlem dolní čelisti). [15] 

 

2.6. Mediastinitis 

Neboli zánět mezihrudí, je život ohrožující onemocnění s převažující orofaryngeální 

etiologií. Lze rozlišit akutní a chronickou mediastinitis. Ve většině případů se jedná 

o důsledek perforace jícnu následkem endoskopických výkonů či nádorů, ojediněle jde 

o komplikaci plicního zánětu – zánětu mediastinálních uzlin (popř. plicního abscesu či 

empyému). Může však jít i o komplikaci kolemčelistních zánětů. Diagnostikou je 

rentgenové vyšetření, z něhož je patrné rozšíření mediastina, popř. s pleurálním 

výpotkem a mediastinálním emfyzémem. 

Akutní mediastinitis představuje vážnou nemoc s vysokou mírou letality (až 50 %). 

Vyvíjí se náhle, klinicky se projevuje  horečkou s retrosternální bolestí ( až 40 ° C ), 

pocením, dušností, tachykardií, hypotenzí.  Bývá přítomen podkožní emfyzém na krku. 

Rozvinutá akutní mediastinitis vede k těžkému septickému stavu se špatnou prognózou. 

V rámci terapie jsou podávána širokospektrá antibiotika, analgetika a provádí se drenáž 

mediastina. 

Chronická mediastinitis je granulomatózním, fibrózním procesem vznikajícím 

z nejasných příčin. Toto onemocnění se vyskytuje vzácně. Jedná se o tzv. Ormondovu 

chorobu (tj. idiopatická mediastinální fibróza s retroperitoneální fibrózou). Klinický 

obraz chronické mediastinitis je v počátečních stádiích bez obtíží. Postupem času vzniká 

syndrom horní duté žíly, dále vznikají stenózy jícnu a tracheobronchiální strom. Na 

rentgenu je patrné rozšíření horního mediastina, málokdy pak kalcifikace. Základem 

terapie je chirurgický výkon v podobě odstranění mechanického útlaku. Nasazovány jsou 

glukokortikoidy. [1] 
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2.7. Iatrogenní poškození 

Iatrogenní znamená „lékařem způsobený“ (řecký výraz „iatros“ značí „lékař“, 

„genesis“ pak „vznik“ a „gennan“ tvořit). Tvar slova je tedy převzat z řečtiny a jedná se 

o slovo složené, což koresponduje s poměrně složitou podstatou vlastního jevu. Výraz 

„iatrogenní“ sám o sobě neříká nic o podstatě sledovaného jevu, tedy zda ono „lékařem 

způsobené“ bylo žádoucí, či nikoliv. Do negativní roviny poškození se lze posunout až 

vložením dalšího řeckého slova, a  to „pato“ (řecké slovo „pathos“ znamená v českém 

překladu „nemoc“ či „choroba“) mezi oba původní výrazy, čímž vzniká pojem 

„iatropatogeneze“ neboli „poškození vyvolané lékařem“. V anglosaské literatuře je však 

možné se setkat víceméně pouze s označením „iatrogenic“, tedy bez přídavku „pato“. 

Pojem „iatropatogeneze“ tak značí jakékoliv nepříznivé úmyslné nebo neúmyslné konání 

všech zdravotnických pracovníků (tj. zdravotních sester, lékařů, laborantů, terapeutů, 

lékárníků a dalších), jenž v konečném důsledku vede k poškození pacientů. Vesměs se 

však tímto pojmem vždy rozumí konání lékaře v negativním slova smyslu s následkem 

poškození zdraví, nežádoucích účinků nebo léčebných komplikací. [16] 

Jednoduše řečeno jím lze porozumět neúmyslný nepříznivý následek či komplikace 

ošetření ze strany lékaře. Jedná se o poškození, k němuž dochází v ordinaci lékaře 

v průběhu ošetřovacích úkonů za využití nesprávných pracovních postupů či materiálů. 

V následujících podkapitolách 2.7.1 až 2.7.8 jsou blíže specifikována vybraná 

patoiatrogenní poškození ve stomatologické praxi. 

 

2.7.1. Oroantrální komunikace 

Příčinou oroantrální komunikace mohou být nepříznivé anatomické poměry, dále 

využití nesprávné extrakční techniky, komplikace při resekci kořenového hrotu prvního 

či druhého premoláru, chirurgická extrakce rutinovaného zubu v nebezpečné oblasti 

nebo nešetrná exkochleace extrakční rány. Projevuje se pozitivním Valsalvovým 

pokusem, zmizením kořene zubu při extrakci v extrakční ráně, krvácením z nosu či 

výtokem tekutin z nosního průchodu poraněné strany při pití. Terapie oroantrální 

komunikace spočívá v: 

 dokončení extrakce příčinného zubu: 
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o identifikaci polohy kořene zubu (intraorální rentgenogram, OPG), 

o vyloučení přítomnosti empyému nebo radikulární cysty čelistní dutiny 

(projeví se masivním výtokem hnisu nebo čiré, hnědočervené tekutiny 

s krystaly cholesterolu z extrakční rány), 

 uzávěru komunikace Wassmundovou plastikou (jen tehdy, když byl zub beze 

zbytku extrahován a vyloučena přítomnost empyému nebo objemné 

odontogenní cysty). [11] 

 

2.7.2. Poranění cév 

K poranění cév může v zubním lékařství dojít při anestezii na tuber maxillae a na 

foramen mandibulae. Při anestezii na tuber maxillae dochází k poranění plexus 

pterygoideus. Projevuje se krvácením do měkkých tkání tváře a rychle narůstajícím 

hematomem před tragem. Léčba spočívá v kompresi a přikládání ledových obkladů. Při 

anestezii na foramen mandibulae je poraněna a. alveolaris infer. Toto poranění se 

projevuje zduřením na vnitřní straně větve mandibuly, a to pterygomandibulárně a také 

v omezeném otevírání úst. Terapie spočívá v antibiotické profylaxi zánětlivé komplikace 

a v rehabilitaci otevírání úst. [11] 

 

2.7.2.1. Hemangiom 

Jako hemangiom se označuje buď pravý nádor, anebo hamartom vzniklý 

vrozenou malformací vazoformativní tkáně. Z hlediska zdravotních komplikací ve 

spojitosti se stomatologickým ošetřením se jeví být nejzávažnějším haemangioma 

cavernosum, neboť se může vyskytovat ve spongióze čelistních kostí. Dle nového členění 

je řazen mezi venózní malformace. [17] Nejčastější výskyt je zaznamenán u mladých lidí 

do 20 let, s predilekční lokalizací v oblasti corpus a angulus mandibulae, ale v oblasti 

maxilly se může vyskytnout rovněž. Nádor se vyvíjí pomalu a nepozorovaně a na 

rentgenogramu jej lze snadno zaměnit za cystu, eventuálně sarkom. V zubním lékařství 

se lze s angiomy setkat poměrně často, a to v nejrůznějších lokalizacích. Nádory menší 

velikosti je možné léčit ambulantně. Složitější výkony jsou pak prováděny na 

specializovaných pracovištích. Náhodné otevření hemangiomu v průběhu extrakce zubu 
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má za následek dramatické masivní krvácení, které je jen velmi obtížně zastavitelné 

a může vést v poměrně krátkém čase ke smrti. [18] [19]  

 

Profuzní krvácení vzniklé po extrakci zubu nacházejícího se ve tkáni angiomů je 

zastavováno digitálním stlačením lůžka, stlačením arteria carotis communis, příp. 

prostřednictvím replantace extrahovaného zubu. Poté musí bezodkladně následovat 

urgentní podvázání krkavice a přivolání rychlé lékařské pomoci. Shrnutí terapeutických 

postupů v léčbě hemangiomů je následující: 

 punkce cévního varixu nebo tumoru 

 elektrokoagulace 

 sklerotizace nádoru (Varikocid, Aethoxysklerol) 

 totální excize a sutura rány 

 částečná excize, případně exstirpace tumoru (s podvazem nebo předoperační 

embolizací nutriční arterie) 

 kryoablace tumoru 

 radioterapie 

 terapeutická embolizace selektivní nebo superselektivní (materiály: 

Gellaspon, Sporngostan, iso-butyl-2-kyanoakrylát - preparát Bucrylat; 

N- butyl-cyanoakrylát - preparát Histoacryl; zavedení katétru s odlučitelným 

nebo neodlučitelným balónkem, Debrin; spirála GAW; transkatetrální 

koagulace; intratumorózní aplikace Vilanu) 

 intralezionální aplikace steoridů 

 celková aplikace interferonů [18] [19] 
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2.7.3. Aspirace cizího tělesa 

Vzácná, ale závažná komplikace, spočívající v aspiraci 

 extrahovaného zubu, nebo jeho části 

 jehly 

 protetické náhrady 

 ručního, nebo rotačního nástroje 

 

Dojít k ní může při nesprávném extrakčním mechanismu, kdy při prudkém 

stisknutí chapadel extrakčních kleští zub z lůžka přímo „vystřelí“ (platí pro 

jednokořenové zuby). U ležícího pacienta je riziko aspirace vyšší a není omezeno jen na 

jednokořenové zuby. Navíc obdobným mechanismem může dojít i k aspiraci jiných cizích 

těles, konkrétně se jedná o protetické výrobky (korunky, kořenové inleje, můstky), a to 

jak při jejich fixaci ve fázi zkoušky, tak při pokusech o sejmutí prací již nafixovaných. 

Polknutí cizího tělesa je záležitostí z hlediska medicínského relativně benigní, neboť zub 

i většina protetických prací projde zažívacím ústrojím bez následků. Nikoliv tak ovšem 

z hlediska finančního, obvykle tedy pro stomatologa, jedná-li se o protetické náhrady ze 

vzácných slitin či moderních keramických materiálů, neboť jejich znovuzískání je věci 

nebývale obtížnou záležitostí a vyžadovalo by ze strany pacienta vyšší úroveň 

spolupráce, než je lze po něm v tomto případě spravedlivě žádat. Uplatňování záruky po 

zhotovující laboratoři se obvykle také nesetkává s přílišným pochopením ze strany 

zubních techniků. Výjimku tvoří zuby s ostrými hranami (tedy u zubů frangovaných, 

fyziologicky není žádný zub dostatečně ostrý, aby pro stěny trávicího ústrojí 

představoval nebezpečí, navzdory jejich názvu svrchu uvedené platí i pro řezáky 

a špičáky) a čnějícími kovovými čepy, dále pak teoreticky pro čepové nástavby a čepové 

korunky apod. V těchto případech je lze doporučit předání pacienta do péče 

chirurgického oddělení, neboť při jejich průchodu trávicím traktem již závažné 

komplikace hrozí. Aspirace se projevuje různě v  závislosti na místě uvíznutí 

aspirovaného předmětu. Částečný uzávěr horních cest dýchacích vede k inspiračnímu 

stridoru, částečný uzávěr dolních cest dýchacích ke stridoru exspiračnímu. Úplný uzávěr 

dolních cest vede k rychlému rozvoji dušnosti, bezvědomí z hypoxie, rozvíjí se cyanóza. 
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Dýchací šelesty jsou neslyšné. Klesá saturace, je nulová kapnie. Dochází k vzestupu tlaku 

krve a tachykardii, která při progresi stavu přechází v bradykardii a k finálnímu zhroucení 

oběhu. Pronikl-li zub, náhrada či nástroj až do ventriculus laryngis, dojde k laryngálnímu 

spasmu a dušení, které může mít i fatální konec, nepodaří-li se zavčas předmět vybavit, 

nebo provést tracheo- či koniotomii. Zde je včasný příjezd rychlé záchranné služby velmi 

žádoucí. Nastat může i situace, že předmět pronikne až do bronchu, aniž by vůbec 

vyvolal záchvat kašle. Proto je na aspiraci nutno pomýšlet vždy, kdy při ošetřování zmizí 

během manipulace jakýkoli předmět, ať už zub či jeho část, protetická náhrada zubu, 

větší část plastické výplně, rotační nástroj či ruční nástroj menších rozměrů (exstirpační 

jehly a nástroje pro ošetřování zubních kanálků, jako jsou K-file, pathfinder, spreader 

apod.) a není nalezen. Rentgen či počítačová tomografie plic je v těchto případech vždy 

indikováno (všechny výše uvedené předměty jsou rentgenem kontrastní). Postup řešení 

spočívá v uvolnění dýchacích cest, v digitálním vyšetření nosohltanu, v odsátí, ve vyzvání 

pacienta ke kašli, v úderu mezi lopatky (tzv. Gordonův manévr, popř. Heimlichův 

manévr, v podání kyslíku, v kompresi hrudníku na pevné podložce (při bezvědomí 

pacienta), popř. v koniotomii nebo koniopunkci a v neposlední řadě v přivolání rychlé 

lékařské pomoci. [11] [18] 

 

2.7.4. Fractura tuberis maxillae 

Jedná se o zlomeniny horní čelisti – konkrétně o odlomení tuber maxillae. 

K tomuto dochází nešetrnou extrakcí třetího horního moláru, nesprávnou extrakční 

technikou či nepříznivými anatomickými poměry. Projevuje se patologickou pohyblivostí 

odlomené části alveolu, pozitivním Valsalvovým pokusem a krvácením z nosu. V rámci 

léčby se odstraňuje menší fragment společně s extrahovaným zubem. Při odlomení 

většího fragmentu nastává pokus o repozici a fixaci prostřednictvím osteosyntézy 

(provádí se na specializovaných odděleních). V neposlední řadě dochází k uzávěru 

oroantrální komunikace pomocí Wassmundovy plastiky. [11] [18] 
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2.7.5. Fractura anguli mandibulae 

Jde o zlomeninu dolní čelisti. Její příčinou může být komplikovaná extrakce 

impaktovaného třetího moláru za využití páky. Dále komplikovaná chirurgická extrakce 

rutinovaného zubu nacházejícího se v atrofické dolní čelisti u starších pacientů. Příčinou 

může být také chirurgický výkon na čelisti, která je oslabena patologickým procesem 

v kosti (kupříkladu objemnou cystou, nádorem, osteomyelitidou, osteoradionekrózou). 

Ke vzniku fractura anguli mandibulae může dojít také nešetrnou mechanoterapií čelistní 

kontraktury. K typickým příznakům patří zvukový fenomén v podobě prasknutí, 

patologická pohyblivost fragmentů a nález na rentgenu (na ortopantomogramu či 

extraorálním rentgenogramu) – nejvýstižnější je zadopřední snímek lebky. První pomoc 

spočívá v provizorní fixaci (ta je nezbytná v případě dislokovaných zlomenin), a to 

žebříčkovou vazbou, Ivyho ligaturou či prakovým obvazem. Další ošetření probíhá na 

specializovaném pracovišti. Tam se dokončuje extrakce a ošetřuje zlomenina. [18] [20] 

[21] 

 

2.7.6. Mixty 

Mixty se rozumí smíšená poranění, která vznikají fyzikální silou společně 

s působením chemické škodliviny. Při sdružení rány vzniklé mechanickým způsobem či 

popáleniny za současného zamoření chemickou látkou se jedná o ranný či popáleninový 

chemický mixt. 

 

Ve stomatologii se s touto komplikací můžeme setkat při vyplachování 

kořenových kanálků, když dojde k přetlačení výplachové tekutiny přes apex do 

periapikální tkáně. Přetlačení chloridu sodného  způsobí bolest a otok. Pokud dojde 

k přetlačení peroxidu, může způsobit emfyzém. Pokud dojde k přetlačení apexu při 

aplikaci hydroxidu vápenatého, dojde k  nekróze tkání. Terapie je založena na odstranění 

a následné zneškodnění chemické látky (tedy v tzv. odmoření rány). Ránu je potřeba 

důkladně omýt roztokem hypermanganu draselného za následného provedení široké 

excize rány. Takto vzniklé rány se ve většině případů nezašívají (výjimkou jsou rány 

v obličeji, pneumotorax a laparotomické rány). Významnou úlohu v terapii mixty sehrává 
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antibiotická profylaxe infekce. Rovněž jsou podávána antidota zabraňující rozvoji 

resorpčních změn. Samotné ošetření je prováděno za použití masky a příslušných 

ochranných pomůcek. [6]  

 

2.7.7. Zvláštní reakce po podání lokální anestezie 

Anestetika používaná v zubním lékařství pro lokální anestezii mohou vyvolat 

určité komplikace a vážné vedlejší účinky. Nejčastější komplikací po podání lokální 

anestezii ve stomatologii je akutní toxická reakce. Dochází k ní při relativním či 

absolutním předávkování anestetikem, tedy vysokou hladinou anestetika v krevním 

oběhu a jeho účinku na centrální nervový systém. K absolutnímu předávkování dochází 

za situace, kdy je překročena maximální přípustná dávka pro danou kategorii pacienta, 

k čemuž dochází jen zřídka vzhledem k poměrně dobrému bezpečnostnímu profilu 

dnešních lokálních anestetik. K relativnímu předávkování může dojít, pokud je 

vstřebávání anestetika z místa podání příliš rychlé – kvůli bohaté vaskularizaci dané 

tkáně, překrvení v důsledku zánětu, nebo při neúmyslném a nezjištěném intravazálním 

podání, či pokud eliminace z těla je příliš pomalá – např. v důsledku renální insuficience, 

jaterních chorob, enzymové indukce. O okamžitou reakci se jedná, pokud se příznaky 

toxického působení objevují ihned (což nastává např. při zmíněném intravazálním 

podání). Pokud k nim dochází až po čase (cca 20 až 30 min.), jedná se o reakci pozdní, 

z diagnostického hlediska obtížnější, neboť souvislost s podáním anestezie již není 

natolik zjevná. Z farmakodynamického hlediska lze rozlišit dvě stadia průběhu toxické 

reakce, a to fázi excitace (dochází ke stimulaci centrální nervové soustavy) a fázi deprese 

(dochází k útlumu, přímému depresivnímu účinku na myokard a dýchací centrum 

a hypoxii v důsledku poruchy periferní vazomotoriky). V první fázi bývá pacient euforický 

a excitovaný. Toto stádium však obvykle netrvá dlouho a přechází do fáze druhé, která 

je charakterizována úzkostí, následovanou somnolencí. Úzkost pacienti udávají téměř 

vždy, někdy až vyjadřují obavy o svůj život. Začíná se rozvíjet bolest hlavy, tinitus, nauzea, 

kůže bývá bledá, vlhká, studený pot. Dýchání je zrychlené, ale mělké, krevní tlak 

zpočátku stoupá. Další případný rozvoj může probíhat pod obrazem klonických křečí. 

Léčba v případech akutní toxické reakce na lokální anestetika v zubním lékařství spočívá 

v uložení pacienta do horizontální polohy, v aplikaci kyslíku a v podání diazepamu. Při 
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zástavě dechu a oběhu je nutno bezprostředně zahájit kardiopulmonální resuscitaci. 

L. Slezáková a kolektiv klasifikuje komplikace lokální anestezie na celkové a místní. 

K celkovým patří právě zmiňovaná akutní toxická reakce a dále alergické reakce (např. 

exantémy, enantémy, edémy zvláště u prokainu). Terapie u alergických reakcí na lokální 

anestezii spočívá v lehčích případech v uvedení pacienta do horizontální polohy 

a v aplikaci dithiadenu či protazinu. V těžších případech, kdy dochází ke zhoršování 

životních funkcí, je nutno neprodleně přivolat rychlou záchrannou službu a započít 

kardiopulmonální resuscitaci. Dále zde patří synkopiální stavy, akutní kolapsy a úmrtí 

(tj. následky působení vasokonstrikční látky na srdeční sval). Rovněž lze jako komplikaci 

lokálního umrtvení zmínit laryngospasmus vznikající na podkladě trigeminovagálního 

reflexu. [4] [12] [3]  

 

Z místních komplikací lokální anestezie ve stomatologii je možné uvést zalomení 

jehly, záměnu injekčního roztoku, zanesení infekce do tkání, poranění cévy a vznik 

krevního výronu, poranění nervu při aplikaci anestetika přímo do nervu, ztížené 

otevírání úst po mandibulární anestezii, místní odumření tkáně po lokální anestezii 

a bolest po anestezii. [3] 

 

2.7.8. Žilní vzduchová embolie 

Vzduchová embolie je stav, při kterém se atmosférický plyn dostává do žilního 

systému a je následně transportován krevním řečištěm do pravého srdce. Může vyplnit 

pravou komoru a znemožnit tak její práci, nebo se, promísený s krví, dostává do malého 

oběhu a ucpává plicní kapiláry. Vzduchová embolie, která se dostane do mozku, se 

projevuje okamžitou ztrátou vědomí a často se u ní objevují i křeče. Známkou může být 

i mozková mrtvice. Vzduchová embolie srdce způsobí infarkt, který doprovází bolest na 

hrudi a dušnost. Při poslechu srdce je slyšitelný zvuk podobný mlýnskému kolu. U plicní 

vzduchové embolie se objevuje dušnost a  také i charakteristické poslechové fenomény. 

Kromě toho jsou pro vzduchovou embolii typické i další příznaky, jako cyanóza (zmodrání 

a zblednutí), neklid, porucha vědomí, hyperaktivita. Objevují se i slabosti a bolesti 

určitých svalových skupin, které po několika hodinách pozvolna odeznějí.  Uvádí se, že 
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vniknutí více, než 20 ml vzduchu, vyvolává první příznaky embolizace a množství 

přibližně 100 ml bývá smrtelné. 

 

Žilní vzduchová embolie je vzácná, život ohrožující, převážně iatrogenní 

komplikace, která může vzniknout při implantačním, či stomatochirurgickém výkonu, 

následkem chybně použité chladící směsi vzduch / voda, u běžně používaných, vnitřně 

zavlažovaných přetlakových vrtaček. 

 

Terapie: Trendelenburgova poloha, zprůchodnění dýchacích cest, kyslíková maska - 

nepřetržité poskytování 100 % kyslíku,  zajištění žilního vstupu – volumoterapie,  

analgetika, letecký transport do zařízení vybaveného hyperbarickou komorou ( piloti 

musí udržovat výšku letu pod hranicí 165 – 264 metrů ), v závislosti na rozvíjející se 

symptomatologii – kardiopulmonální resuscitace. [22] 
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3. Praktická část 

Jak jsem již zmínila v úvodu teoretické části práce, pracuji v ordinaci praktického 

zubního lékaře. Proto jsem se rozhodla popsat několik urgentních, život ohrožujících 

stavů, se kterými se můžeme setkat, při stomatologickém výkonu, či ve formě pozdní 

komplikace. Můj výzkum jsem tedy zaměřila na zjištění, které ze stavů jsou opravdu život 

ohrožující a je nutná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou a které jsou 

řešitelné v ordinaci, intervencí stomatologa a nelékařského zdravotnického personálu. 

Pro výzkum jsem použila metodu kvalitativního výzkumu. Praktická část je tvořena třemi 

polostrukturovanými rozhovory se zubními lékaři. Jedná se o postup, jehož cílem bylo 

získat potřebné informace k dané problematice. 

 

Celkově jsem kontaktovala tři zubní lékaře. Respondenty jsem znala osobně, takže 

nebyl problém je oslovit a spolupracovat s nimi. Rozhovory jsou anonymizovány. 

 

3.1. Rozhovory 

 

3.1.1. Lékař č.1 

1)   Jste muž nebo žena? 

  Muž. 

2)   Kolik let praxe máte? 

  Sedm let. 

3)   Setkal jste se již při výkonu povolání se stavem, který vyžadoval  

   urgentní zásah? 

  Ano, několikrát jsem se již s takovými stavy setkal. 

4)   Pokud ano, jak často? 

  Myslím, že tak jednou za dva roky, maximálně třikrát za dobu své 

praxe. 
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5)   Se kterými konkrétními stavy jste se setkal? 

 Měli jsme tady určitě toxickou reakci, měli jsme tady několik hysterických 

reakcí, měli jsme tu aspiraci a poranění cévy, to bylo asi nejzávažnější, bych tak viděl, 

a oroantrální komunikaci. 

6)   Považujete některé z těchto stavů za život ohrožující? 

  Tak ty krvácivé příhody, pokud se to krvácení nepodaří zastavit 

zavčas, to může být poměrně závažné až dramatické, tepenná krvácení se opravdu těžko 

staví a ta ztráta krve může být poměrně zásadní v krátkém čase. To jsme tu měli 

a neskončilo to výjezdem rychlé záchranné služby jen proto, že se nám to podařilo 

v relativně normálním čase zastavit. Za cenu značné ztráty měkkých tkání.  

  U polknutí, respektive ztráty cizího tělesa ze zorného pole, závisí 

vývoj na tom, jestli došlo k polknutí nebo vdechnutí. Tam je na místě buď vyčkat, nebo 

udělat rentgen, pokud je ten předmět rentgenkontrastní, což naštěstí v našem případě 

většinou bývá. Tehdy se jednalo o plášťovou kovovou korunku, která se nám během 

zkoušky ztratila z dohledu, a po cíleném dotazu vyšlo najevo, že ji pacient patrně 

spolknul. A protože nejevil příznaky dušení a byl tam s námi ještě docela dlouho dobu, 

tak jsme to tehdy uzavřeli s tím, že se jedná o polknutí, které je naštěstí benigní, protože 

korunka dokáže projít zažívacím traktem bez výrazných zádrhelů a  vyjde obvykle 

nepozorovaně. Tak to skončilo jen tím, že jsem na vlastní náklady musel udělat novou 

korunku. 

  Takže to nebyl život ohrožující stav? 

  Potenciálně to život ohrožující být mohlo, pokud by ten průběh 

nebyl takhle benigní. Pak by byl na místě minimálně rentgen plic a eventuálně urgentní 

zásah, kdy by se chirurgové museli pokusit předmět z dýchacích cest vyjmout.  

 A dále ke stavům, se kterými jste se setkal,  oroantrální  

  komunikace? 

  Oroantrální komunikace je relativně nepříjemná, ale ohrožuje 

spíše z hlediska pozdních následků, čili pozdní infekce, která se dokáže šířit cestou žilních 
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splavů do oblasti sinus cavernosus, kde samozřejmě jakýkoliv zánět může mít fatální 

a rychlý průběh S tím se samozřejmě každý zubní lékař setkává několikrát za svoji praxi, 

aspoň tedy pokud dělá nějakou chirurgii, minimálně extrakce horních třetích molárů. 

Tam to bývá nejčastěji a tam také nejvíc hrozí široká oroantrální komunikace v důsledku 

odlomení tuber maxillae. Taková komunikace je poměrně hodně velká a špatně se 

uzavírá, a je vždycky na místě dobře ji zašít, nasadit antibiotika a s ohledem na celkový 

stav pacienta volit další postup. Jinak je třeba přistupovat ke zdravému jedinci a jinak 

k pacientovi, který je imunokompromitován. Tento stav není život ohrožující přímo 

v ordinaci, ale jen svými potenciálními následky.  

  A co toxická reakce? 

  Toxická reakce vzniká buď v důsledku absolutního nebo relativního 

předávkování anestetikem. Mnohdy se často a nesprávně mluví o anafylaktické reakci 

nebo o alergické reakci, ale pokud mně je známo, tak do dnešního dne, alespoň 

u moderních anestetik, nebyl popsán případ alergické, natož anafylaktické reakce. 

Všechny zvláštní reakce po podání jsou buď lokální, nebo pokud celkové, tak toxické 

v důsledku předávkování.  

  Může být tento stav život ohrožující? 

  Ryze teoreticky být může, v závislosti na tom, jestli je správně 

rozpoznán, diagnostikován a jestli jsou zahájena zavčas účinná protiopatření.  

7)   Dalo se předejít vzniku některého z těchto urgentních stavů? 

  U některých zřejmě ano. Určitě u aspirace, otázkou je, jestli lze 

předejít oroantrálním komunikacím, případně jestli při jejich předvídání je vhodné 

jejich preventivní delegování na chirurgické nebo vyšší pracoviště, kde k němu stejně 

dojde, ale kde jsou na něj lépe připraveni a hlavně člověk je má z krku. U toxické 

reakce je otázka, zda-li se dá předejít intravazálnímu podání, přestože při podávání 

anestezie člověk vždy aspiruje, tak v určitém procentu případů nelze zaručit, že 

anestetikum nebylo podáno do cévy. Teoreticky to je preventabilní, prakticky, pokud 

to člověk dělá dostatečně dlouho a často, tak vždy na komplikaci narazí, jednou to 

prostě neuhlídá.  
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8)   Vyberte si jeden ze stavů, který považujete za nejzávažnější a ten 

  popište – jak jste ho poznal, co bylo příčinou a jak jste ho řešil,  

  případně jestli se mu dalo předejít.  

  Nejdramatičtější patrně bylo tepenné krvácení z arteria palatina, 

ke kterému došlo v průběhu implantace otevřenou metodou v horní částečně 

bezzubé čelisti, kdy jsme odklápěli mukoperiostální lalok a hledali dostatek 

alveolární kosti pro zavedení implantátu a pohybovali jsme se v nebezpečné zóně 

tvrdého patra, kde prochází a. palatina. Problém je, že její průběh může být značně 

variabilní. 

  Dělali jsme incizi vysokofrekvenčním proudem, který samozřejmě 

minimalizuje riziko krvácení, ale v okamžiku, kdy dojde k poranění takhle velké cévy, 

krvácení nastane nezávisle na metodě řezu. Na to, že i při řezu vysokofrekvenčním 

proudem tkáň krvácí, jsme zvyklí a připravení, to řešíme lokální hemostázou, buď 

kompresí anebo za pomoci  vysokofrekvenčního proudu, ale tady krvácení 

neustávalo, naopak. Proto si myslím, že nejprve došlo k mírnému poškození cévy, 

kdy ze začátku nebylo vidět, že by krev tryskala v souladu s tepem srdce, ale 

postupně se krvácení zhoršovalo, přes naše snahy ho zastavit. 

  Samozřejmě tady přichází v úvahu dva způsoby, jak se to krvácení 

pokusit zastavit. Prvním je klasický opich cévy, kdy se distálně za poraněním pokusí 

operatér cévu podpíchnout suturou a stáhnout pevným uzlem. Vzhledem k tomu, že 

šití sice bylo k dispozici, ale nebylo vybalené, a krvácení bylo čím dál intenzivnější, 

tak jsem volil druhou alternativu, tj. snaha pomocí vysokofrekvenčního proudu, 

který jsem měl v ruce,  cévu najít a zkoagulovat nebo zkauterizovat ji natolik, aby 

krvácení zcela přestalo, nebo se alespoň snížilo pod takovou mez, kdy je možné 

v operačním poli zase pracovat a případně provést další hemostatické opatření, 

například zmíněný opich cévy. Nakonec se mi to podařilo, ale za cenu poměrně 

značné ztráty měkkých tkání patra, protože kauterizace v sobě nese cenu v podobě 

ztráty měkkých tkání okolo. Navíc ta krvácející céva nebyla dobře viditelná a byla 

poměrně v hloubce. Byla to v podstatě metoda pokus – omyl, kdy člověk v místě 

největšího krvácení na vteřinu zapne vysokofrekvenční proud a dívá se, zda krvácení 



32 
 

ustává, či neustává. Navíc tepnu je třeba zkauterizovat v poměrně velkém rozsahu, 

aby se krvácení utlumilo natolik, aby operační pole bylo usušitelné a přehledné.  

  Poté jsme dokončili plánovaný zákrok, pokusil jsem se, co měkké 

tkáně dovolovaly, sešít laloky dohromady, poučili jsme pacientku, naordinovali 

samozřejmě antibiotika, analgetika, možná i anodyna. Když pacientka opouštěla naši 

ordinaci, tak krvácení již bylo zastavené, samozřejmě jsme si ji tady nějakou dobu 

nechali na pozorování, minimálně půl hodiny. A zhojilo se to překvapivě dobře, 

protože naštěstí měkké tkáně v ústech mají poměrně značnou regenerační 

schopnost. Ale mnoho nechybělo, abychom přivolali rychlou záchrannou službu, 

protože ztráta krve, byť stále v řádu jednotek decilitrů, byla poměrně rychlá. A kdyby 

se tou postupnou kauterizací nedařilo krvácení postupně snižovat, nebo kdyby se ta 

tepna porušila podélně ve větším rozsahu a opich by nebyl možný, tak by nám 

nezbylo, než přiložit prst, komprimovat, a druhou rukou volat rychlou záchrannou 

službu. 

9)   Máte pocit, že tyto stavy umíte zvládnout, nebo byste uvítal  

  nějakou formu proškolení? 

  Proškolení, které by k něčemu bylo, které by se opravdu zabývalo 

otázkami specifickými pro zubní lékařství, bych určitě uvítal. Otázkou je, kdo by to 

školení vedl, protože pokud mně je známo, tak krom doktora Ščigela se tady těmi 

cross-oborovými záležitostmi nikdo moc nezabývá, a jsou to věci, na které zubaři 

hlavně nechtějí moc myslet. Takže otázka je i to, jestli by bylo dostatečné publikum, 

ale větší strach mám o ty školitele. 

  Co se zvládání týče – musím je umět zvládat, pokud se takovým 

věcem věnuji. I když se samozřejmě můžu modlit, aby se mi nic takového 

nepřihodilo, musím počítat s tím, že to nastane, a musím to umět zvládnout. Já mám 

navíc tu výhodu, že moje asistentka studuje na zdravotnického záchranáře, takže teď 

spoléhám hodně i na ni.   

10) Ví i váš nelékařský personál, jak se v podobné situaci zachovat? 

  Samozřejmě. 
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11)  Pokud jste někdy volal rychlou záchrannou službu, měla posádka 

  po příjezdu nějaké obtíže tento stav zvládnout? 

  Zdravotnickou záchrannou službu jsem naštěstí nikdy nevolal. 

12)  Je dle vašeho názoru převoz na vyšší pracoviště nezbytný? 

  V některých případech určitě, v některých je dobré ho provést 

preventivně. Konkrétně v okamžiku, kdy očekávám takové komplikace, jako je třeba 

obávaný hemangiom. Když je k extrakci určen zub, který se rentgenologicky nachází 

na hypodenzním ložisku, které může a nemusí být cystou, ale může být 

hemangiomem, při jehož poškození nastává krvácení, které je v ambulanci 

nezvladatelné. 

  Poškození hemangiomu tedy nelze předejít? 

  Ne, ten je natolik vzácný, že se vždy předpokládá, že to, co je na 

rentgenu, spíš bude cysta, a většinou také je, ale nemusí tomu tak být vždy. Jenom 

z rentgenu to není poznat. Proto je to snadno přehlédnutelné a určitě se to v historii 

již několikrát stalo. 

  Který z mnou vybraných stavů považujete za nejnebezpečnější? 

  Určitě je to hemangiom. Je rychlý a člověk na něho nemusí být 

připraven, protože z jednoduché a nekomplikované extrakce se rázem stává boj 

o život, protože hemangiom krvácí ještě násobně více, než libovolná tepna. 

Hemangiom je prokrvený mnohem víc a hlavně, nachází se v kosti, a jediný způsob, 

jak jej komprimovat, je vytrženým zubem. To však není komprese stoprocentní 

a navíc ne vždy je radix použitelný. Tím pádem nemáme nic, jak krvácení zpomalit, 

neříkám zastavit. Zastavit to jde podle mě pouze podvazem tepny, která ho napájí, 

což může být také více tepen, takže tohle není zvladatelné v ordinaci. Opravdu je 

nutné přemístění na vyšší pracoviště čelistní chirurgie, kde jsou na tohle připraveni. 

Vzhledem k tomu, že nejbližší pracoviště tohoto typu máme v Olomouci, tak by se 

zřejmě musela volat letecká záchranná služba.  
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  Znamená to tedy, že pacient, který přijde na jednoduchou  

   extrakci, může v ordinaci zemřít? 

  Ano může. Pokud je krvácení natolik masivní, že než se lékař 

zorientuje, tak je pacient v šoku, tak i kdyby nakrásně na dispečinku správně 

indikovali výjezd letecké záchranné služby, nemusí to stačit.  

  Zcela předejít se tomu dle mého názoru nedá, ale dá se 

minimalizovat riziko, například preventivně všechny podezřelé exktrakce zrovna 

delegovat na vyšší pracoviště, kde mě za to asi nebudou mít zrovna rádi, protože 

šance, že se jedná opravdu o hemangiom, je dejme tomu jedna k milionu, ale to 

neznamená, že jednou dvakrát za dekádu k něčemu takovému nedojde.  

13)  Jste dle vašeho názoru jako ambulance dostatečně materiálově  

  vybaveni pro zvládání život ohrožujících stavů, pokud ne, co by  

  se dalo vylepšit? 

  V podstatě si myslím, že ano. Naprostou většinu stavů je potřeba 

udržet jen do příjezdu rychlé záchranné služby, což je v našem případě do patnácti 

minut. Člověk tedy vystačí s ambuvakem a adrenalinem. Tyhle dvě věci myslím jsou 

zásadní. Povinná lékárnička je však rozsáhlejší, otázka je, zda-li všichni ví, co v dané 

chvíli použít.  

  Ke zlepšení by přispěl možná automatický externí defibrilátor, 

kdyby byl aspoň jeden v budově, tak by to mohlo teoreticky zachránit nějaký život. 

  Napadá vás kromě stavů, které popisuji v této práci, ještě nějaký 

   jiný život ohrožující stav, specifický pro zubní ordinaci? 

  Nenapadá. Tady naštěstí těch život ohrožujících stavů není tolik, 

a z těch akutně život ohrožujících to je snad opravdu jen krvácení. Ostatní jsou de 

facto pozdní následky výkonů, byť mohou být v řádu jednotek hodin.  

  Děkuji za rozhovor. 
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3.1.2. Lékař č.2 

1)   Jste muž nebo žena? 

  Muž. 

2)   Kolik let praxe máte? 

  Třicet devět. 

3)   Setkal jste se již při výkonu povolání se stavem, který vyžadoval  

  urgentní zásah? 

   Záchranku jsme volali pouze jednou, to bylo u těhotné. Nepíchali 

jsme jí anestezii, ani jsme jí nestihli provést žádný zákrok. Udělalo se jí špatně, tak 

jsme ji položili. Poté se jí udělalo ještě hůř a ztrácela vědomí, tak jsme volali 

rychlou záchrannou službu. Oni řekli, abychom ji položili na bok, protože když ve 

vyšším stupni těhotenství leží žena na zádech, tak jí děloha utiskuje aortu 

abdominalis. Tak jsme ji položili na zem na bok. Kdybych jí předtím píchal anestezii, 

tak bych měl podezření na toxickou reakci, ale v tomto případě jsem nevěděl, co 

může být příčinou. Slyšel jsem o tom pak ještě jednou, ale to jsem předtím o těch 

těhotných opravdu nevěděl.  

  Také jsem se jednou či dvakrát setkal s osteomyelitidou. V prvním 

případě jsem  pacientku poslal na chirurgii do krajského města, odkud ji delegovali 

posléze do Brna do fakultní nemocnice, kde ji operovali. Druhé podezření na 

osteomyelitidu se nepotvrdilo, finální diagnóza byla obrovská cysta, přestože byl 

rentgenologický nález v obou případech téměř totožný. 

  Jednou jsem se také setkal s pacientkou, která skončila se zevní 

incizí v oblasti krku na stomatochirurgii v Olomouci, kde prvotní příčinou byl zánět 

okolo dolního třetího moláru. Ten zub byl indikován k extrakci, ale pacientka 

nechtěla, že se k extrakci objedná později. Po víkendu přišla již s kontrakturou a byla 

celkově zchvácená. Předepsal jsem jí penicilin a Dalacin. Protože se to nezlepšovalo, 

jela do Olomouce na stomatochirurgii k docentu Pazderovi,  kde byli překvapeni, 

proč jsem to nechal zajít tak daleko. Jela tam po vlastní ose, kdyby ale neměla odvoz, 

tak bych ji nechal převézt sanitkou, protože se může tento stav velmi náhle zhoršit. 
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Z toho plyne, že je důležité si každé odmítnutí terapie pacientem zapsat do karty 

a nechat podepsat. To, co začínalo jako běžný zánět dolní osmičky, se rychle rozšířilo 

v kolemčelistní zánět, který už hrozil přerůst v mediastinitidu, nebo septický stav. 

4)   Pokud ano, jak často? 

  Poměrně vzácně, jednou za několik let, pokud nepočítáme různé 

kolapsové stavy a mdloby. Na druhou stranu, já nedělám žádné náročnější 

chirurgické výkony. 

5)   Se kterými konkrétními stavy jste se setkal? 

  S oroantrální komunikací. Tu šiju, ale nedělám klasickou 

Wassmundovu plastiku. Ve většině případů stačí extrakční ránu vyplnit gelasponem 

a přešít. Samozřejmě překrýt antibiotiky. Když jsem začínal, tak se mi povedlo při 

extrakci horní osmičky odlomit tuber maxillae, u takové starší hubené paní, která 

ovšem měla kost v horní čelisti silně petrifikovanou, čili tvrdou, ale zároveň velmi 

křehkou.  

  Stalo se to v důsledku použití některé extrakční páky, nebo  

   nepřiměřené síly? 

  Ne, právěže jsem použil pouze horní osmičkové kleště. LeCluse 

jsem v horní čelisti nepoužíval nikdy a v dolní téměř nikdy, protože jsem se 

bál možné fraktury.  Ale ta paní měla tu kost opravdu křehkou a zub byl 

ankyloticky spojen s čelistí. To by asi normálně byla indikace k odeslání na 

vyšší pracoviště, ale tehdejší přednosta kliniky řekl, abych to zašil a nasadil 

penicilin. Rána se i tak zhojila a pacientka žádné další komplikace neměla. 

Myslím si, že by ale dopadla úplně stejně, i kdyby se o extrakci tohoto zubu 

pokoušeli na vyšším pracovišti, protože ankylotický zub ve spojení s takhle 

ztvrdlou a křehkou kostí, se nedá vybavit bez ztráty přilehlé kosti. Jen by 

možná skončila s nějakou rozsáhlejší plastikou, protože chirurgové 

nevynechají žádnou příležitost si do člověka říznout. 

6)   Považujete některé z těchto stavů za život ohrožující? 

  To ne, to by musel být anafylaktický šok, nebo masivní krvácení, 

ale s tím jsem se nesetkal. 
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7)   Dalo se předejít vzniku některého z těchto urgentních stavů? 

  To jsem u každého z nich již zmínil, dle mého názoru, v podstatě 

nedalo. 

8)   Vyberte si jeden ze stavů, který považujete za nejzávažnější a ten 

  popište – jak jste ho poznal, co bylo příčinou a jak jste ho řešil,  

  případně jestli se mu dalo předejít.  

  Asi jak jsem říkal, ten zánět, co skončil v Olomouci u docenta 

Pazdery. 

9)   Máte pocit, že tyto stavy umíte zvládnout, nebo byste uvítal(a)  

  nějakou formu proškolení? 

  Člověk by se měl proškolovat alespoň  jednou za rok, přinejhorším 

jednou za dva roky.  

10)  Ví i váš nelékařský personál, jak se v podobné situaci zachovat? 

 V podstatě ví.  

11)  Pokud jste někdy volal rychlou záchrannou službu, měla posádka 

  po příjezdu nějaké obtíže tento stav zvládnout? 

  Volal jsem ji jenom u té těhotné pacientky, a u té věděli oč jde. 

12)  Je dle vašeho názoru převoz na vyšší pracoviště nezbytný? 

  U některých stavů nepochybně, ale ty se naštěstí vyskytují velmi 

zřídka.  

  Třeba komplikace při extrakcích, nebo když se protlačí infikovaný 

kořen do antra. Ale dvakrát se mi už stalo, že přišel pacient s vyšším stádiem 

rakoviny, to jednoznačně je na odeslání. 

13)  Jste dle vašeho názoru jako ambulance dostatečně materiálově  

  vybaveni pro zvládání život ohrožujících stavů? 

  No my rozhodně lépe, než většina podobných řadových obvodních 

lékařů tady. Myslím, že máme zhruba všechno. Máme ambuvak a hlavně adrenalin, 

to je takové život zachraňující, než přijede záchranka. Nejvíc nás ohrožuje asi 
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anafylaktický šok, i když na moderní anestetika prý alergie nebyly popsány, ale 

nemusí to být jen alergie na anestetika. Může to být třeba alergie na jód, který je 

obsažený v dezinfekcích. 

  A co třeba automatický externí defibrilátor? 

  To je pro nás velká investice, a to nám nikdo nekoupí, městu je to 

jedno a pojišťovny na to nemají peníze.  

  Děkuji za rozhovor. 

 

3.1.3. Lékař č.3 

1)   Jste muž nebo žena? 

  Muž. 

2)   Kolik let praxe máte? 

  Osm let. 

3)   Setkal jste se již při výkonu povolání se stavem, který vyžadoval  

  urgentní zásah? 

  Bohužel ano.  

4)   Pokud ano, jak často? 

 Setkal jsem se s nimi čtyřikrát nebo pětkrát, ne příliš častěji, než 

jednou za dva roky.  

5)   Se kterými konkrétními stavy jste se setkal? 

  Když nebudeme počítat běžné mdloby, synkopy a presynkopy, tak 

s krvácením po extrakci u warfarinizovaného pacienta, které se obtížně stavělo, 

a které hrozilo převozem do nemocnice. S oroantrální komunikací, nikoli při extrakci, 

ale při implantaci, zažil jsem zlomeninu tuberu při extrakci horní osmičky a toxickou 

reakci po podání anestetika. To, že se udělá pacientovi mdlo po podání anestezie, 

není zase tak vzácná věc, ale většinou je to psychosomatického původu, a jen 
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málokdy to nespraví chvilka v protišokové poloze, otevřené okno, nebo mokrý ručník 

na čele. Ale v jednom případě to mělo klasický učebnicový průběh toxické reakce. 

6)   Považujete některé z těchto stavů za život ohrožující? 

  Ryze teoreticky se může v život ohrožující lehce kterýkoli z nich 

překlenout, ale neřekl bych, že z těch, které jsem zažil, byly některé  urgentní, vyjma 

té toxické reakce, kdy jsem sanitku volal. 

7)   Dalo se předejít vzniku některého z těchto urgentních stavů? 

  To je dobrá otázka. Tohle se těžko zjišťuje, pokud člověk nemá více 

stejných případů, ve kterých by postupoval různě. Ryze teoreticky by většina měl být 

preventabilní, ryze prakticky si myslím, že jednou se tomu člověk nevyhne. Někdy 

má člověk štěstí, a situace, která by mohla být teoreticky závažná, se ukáže být 

nakonec relativně benigní, ale stejně tak se může stát, že situace, která ze začátku 

vypadá benigně, se může zvrtnout a zvrhnout. 

8)   Vyberte si jeden ze stavů, který považujete za nejzávažnější a ten 

  popište – jak jste ho poznal, co bylo příčinou a jak jste ho řešil,  

  případně jestli se mu dalo předejít.  

  Vím, že v danou chvíli poměrně závažně vypadala ta zmíněna 

toxická reakce, ačkoli začátek byl jako u běžné mdloby, se kterou se setkáváme 

několikrát do roka, obzvláště před extrakcí, nebo po extrakci. Tenhle případ se stal 

během mého prvního roku v zaměstnání. Před plánovanou extrakcí horního moláru 

jsem pacientovi aplikoval anestezii, do již překrveného, zánětlivého místa. První 

anestezie nezabrala, tak jsem dal druhou a pak i třetí ampuli, patrně Supracainu 

tehdy. Jak jsme pořád čekali, jestli anestezie zabere, začal si pacient najednou 

stěžovat na zvláštní pocity, bylo vidět, že bledne, vyrazil mu studený lepkavý pot na 

čele. Říkal, že mu není dobře, že mu je celkově slabo. Jak to v podobných případech 

před extrakcemi bývá, uvedli jsme ho klasicky do horizontální polohy a dali mu 

mokrý ručník na čelo. Mohla to být pořád mdloba, ale na toxickou reakci člověk 

pořád podvědomě myslí. I kdyby to mdloba byla, úvodní postup je pořád stejný.  
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  Je tedy ten stav snadno zaměnitelný za mdlobu? 

  Určitě, příznaky jsou ze začátku podobné, ale u panické reakce 

poměrně rychle odeznívají po zklidnění pacienta. Lidé většinou ví, že tyto stavy 

mívají a většinou sami upozorní na to, že si potřebují chvilku odpočinout, natáhnout 

se, volně dýchat, kdežto když je to první výskyt, měl by to být takový varovný signál, 

že se nemusí jednat jen o jednoduchou presynkopu. 

  Takže je na místě otázka „bývá vám špatně“? 

  Ano. To je určitě na místě se v této chvíli zeptat, protože když 

pacient řekne „ano, už se mi to několikrát stalo, když mi brali krev, když mě očkovali,“ 

tak není potřeba panikařit, byť samozřejmě na pozoru by člověk měl být. Už tímhle 

se to dá do jisté míry klasifikovat. Ale pokud pacient řekne že, je to poprvé, tak by 

měl lékař opravdu zbystřit, zvlášť pokud došlo k podání víc než jedné ampule 

anestezie. V tomto případě se toxická reakce přesouvá na první místo v pracovní 

diagnóze.  

  Pokud si vybavuji, tento pán neříkal, že by trpěl na slabost nebo 

mdloby, a ty příznaky opravdu začaly být klasické. Nezaregistroval jsem tu první 

popisovanou fázi, excitaci, spíš jsme zachytili až tu druhou fázi, depregenní. Pokud 

nějaká fáze excitace byla, pacient na ni neupozornil, pokud nějakou prožíval, patrně 

se rozpustila ve stresu a obavách z nadcházejícího výkonu. 

  Úzkost ale už popisoval, stěžoval si, že je mu opravdu hodně úzko, 

hodně nedobře, slabo a že mu začíná hučet v uších. Samozřejmě jsme mu změřili 

tlak, který začal klesat někam pod 110/60, takže v tu chvíli byla diagnóza toxické 

reakce už opravdu na místě. V tom okamžiku jsem začal nabírat Apaurin do stříkačky 

a hledat žílu, dokud ještě byla hmatná. I kdyby to nakonec byla jiná diagnóza, tak 

v danou chvíli bylo podle mě podání Apaurinu na místě. Minimálně jeden mililitr se 

mi podařilo bolusově vpravit do kubitální žíly, než začala kolabovat. Apaurin je 

opravdu hodně lokálně toxická látka s extrémně nízkým pH, podávat ho podkožně je 

hodně nepříjemné, takže druhý mililitr jsem mu vpravil intramuskulárně do ramene 

a současně jsem řekl sestře, ať volá rychlou. 
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  A nebylo vhodnější v dané chvíli zajistit žilní vstup a zvolit infuzní 

   podání? 

  To bych tady musel mít infuzi, stojan na infuzi a kanyly. Já jsem byl 

rád za Apaurin a injekční stříkačku s jehlou, kterou jsem ho mohl podat. Samozřejmě, 

u Apaurinu je infuzní podání vždycky preferovanější, už jen pro to jeho lokálně 

toxické působení. A v takovém časovém presu jsem byl rád, že jsem zvládl aspoň část 

podat bolusově, protože se pacientův stav poměrně rychle zhoršoval.  

  Po podání Apaurinu bych řekl, že se minimálně přestal jeho stav 

dále zhoršovat. Kyslík jsme tu tehdy k dispozici také neměli, ten jsme nahradili jen 

otevřeným oknem. Sanitka tou dobu už byla na cestě a než přijela, tak pacient už byl 

stabilizovaný a začal se vracet do normálu. V dané chvíli je ale jedině rozumné předat 

pacienta posádce záchranné služby, ať ho odvezou do nemocnice na pozorování, 

protože nedokážu v danou chvíli říct, jestli už došlo ke vstřebání veškerého 

anestetika, nebo tohle byla jen první fáze toxické reakce a další nebude následovat.  

  Dalo se tomu nějak předejít? 

  Dnes bych už do takhle zaníceného terénu určitě nedával víc jak 

jednu ampuli anestetika, respektive pokud by to nebylo vyloženě nutné, snažil bych 

se anestezii zcela vyhnout. Lokální anestezie v silně kyselém prostředí zánětu 

disociuje a její účinek klesá s poklesem pH o 1 asi desetinásobně. Minimálně o jedna 

je v zánětu  pH vždycky snížené, takže bych  stejně musel podat zhruba deset ampulí, 

což je nad povolenou dávku a navíc, takové množství je asi i fyzicky nemožné 

v krátkém čase do jednoho místa vpravit. Dnes bych se snažil zánět nejprve 

medikamentózně zaléčit.   

  Co se týče lokálních anestetik, často se mluví o alergické nebo  

   anafylaktické reakci, setkal jste někdy s tímhle? 

  Alergická, tím méně anafylaktická reakce, je s dnešními anestetiky 

prakticky vyloučena. A i u těch starších, je otázka, co byly doopravdy alergie, a co 

byly toxické reakce. Alergie na hlavní složku anestetika dodnes nebyla popsána. 

Popsány byly alergie na stabilizátory a konzervanty, ale i ty jsou hodně vzácné. Pokud 

vím, tak i v IKEMu dávají polyvalentním alergikům Ubistesin, což je artikain 
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s adrenalinem, anebo Mepivastesin, což je mepivakain bez adrenalinu, což je 

teoreticky méně potentní alergen, ale také méně potentní anestetikum, 

a nezaznamenali ani u silných alergiků reakci, která by se dala klasifikovat jako 

alergická, ani pozdní, natož pak anafylaktická. V literatuře to opisuje autor od autora, 

ale myslím si, že je to mylné a zcela nepodložené. Kdysi jsem po tom pátral, a nenašel 

jsem jediný věrohodný case report alergické reakce prvního typu po podání artikainu 

nebo mepivakainu. 

9)   Máte pocit, že tyto stavy umíte zvládnout, nebo byste uvítal  

  nějakou formu proškolení? 

  Myslím si, že ty opravdu život zachraňující úkony mám zaryté pod 

kůží, že bych snad opravdu nezaváhal, ale samozřejmě čím dál je člověk od školních 

let, tím větší je šance, že zapomene něco podstatného, zvláště když to nepoužívá 

každý den. Školení, které by bylo provedeno někým opravdu erudovaným, se 

zaměřením na podstatné informace, bych uvítal i v pravidelných intervalech. 

10)  Ví i váš nelékařský personál, jak se v podobné situaci zachovat? 

  Musí. Když nic jiného, musí umět nezavazet a správně reagovat na 

povely. A to si myslím, že zvládají bez obtíží.  

11)  Pokud jste někdy volal rychlou záchrannou službu, měla posádka 

  po příjezdu nějaké obtíže tento stav zvládnout? 

  Myslím si, že jim bylo celkem jedno, co je moje pracovní diagnóza, 

je zajímal současný stav, co mu předcházelo a co jsme podali za léky. V okamžiku, 

kdy jsem jim řekl, že dostal nějakých šest mililitrů lokálního anestetika, jaký to pak 

mělo průběh, a že naposledy jsem mu podal dva mililitry Apaurinu, byly to pro ně 

dostačující informace. Pacient byl při vědomí, dýchal a z mého pohledu už byl ve 

vzestupné fázi. Nebylo nutné ho intubovat a do sanitky odešel po svých. Zákrok byl 

podle mě adekvátní situaci. 

12)  Je dle vašeho názoru převoz na vyšší pracoviště nezbytný? 

  V tomhle případě naprosto jistě. Člověk by samozřejmě mohl věřit, 

že bude stačit, aby pacient poseděl v čekárně, než odejde domů, a také by to asi ve 
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většině případů stačilo, ale také  by opravdu mohla přijít druhá vlna a následky by 

mohly pak být i fatální. 

  Který ze stavů, které popisuji ve své práci, je podle vás   

   nejnebezpečnější? 

  Asi nejnebezpečnější, byť nejvzácnější, bude patrně hemangiom, 

protože i když je setkání s ním hodně vzácné, tak vzbuzuje v zubolékařském stavu 

velký respekt, a i to, že se vyskytuje jednou za mnoho let, nebrání tomu, že historky 

o tom, jak pacient během pár minut vykrvácel na křesle, než stihl někdo zavolat 

záchranku, jsou natolik silné, že o hemangiomu ví asi všichni zubaři a všichni se ho 

dostatečně obávají, zvlášť proto, že ví, že mu nemůžou nijak předejít.  

13)  Jste dle vašeho názoru jako ambulance dostatečně materiálově 

vybaveni pro zvládání život ohrožujících stavů? 

  Já doufám, že ano. Naštěstí toho tady není potřeba tolik. Ke 

stabilizaci pacienta do příjezdu záchranné služby si vystačíme s ambuvakem, 

adrenalinem, Apaurinem a pár medikamenty, jako je Berodual, Atropin, Solu-

Medrol, nitroglycerin a nějaký ACE inhibitor. 

  Děkuji za rozhovor 

 

3.2. Zhodnocení rozhovorů 

Pro praktickou část jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru s celkem 

třemi zubními lékaři, protože kvalitativní výzkum mi dovoluje proniknout více do hloubky 

problematiky a takto získané poznatky jsou pro mne mnohem cennější, než povrchní 

odpovědi velkého množství respondentů v dotazníkovém šetření kvantitativního 

výzkumu. Dotazník nedává respondentům volnost odpovědí a možnost jednotlivé otázky 

blíže komentovat. Sestavení dotazníku, který by zahrnoval dostatečně široké spektrum 

odpovědí a zároveň nebyl nepřiměřeně dlouhý a komplikovaný, je téměř nemožné. 

Oproti tomu forma rozhovoru dává větší prostor k reagování na danou otázku 

respondentům, stejně jako mně dává prostor pro reakce na jejich odpovědi.  
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Proto se domnívám, že takto získané informace, byť pocházejí z malého cílového 

vzorku, mají pro mou práci výrazně vyšší přínos a jsou přesnější. Zároveň se eliminuje 

riziko špatného pochopení otázky či odpovědi. 

Každý z lékařů mi odpověděl na celkem třináct základních otázek, které jsem dle 

potřeby ad hoc doplnila.  

Všichni tři respondenti byli muži, dva s praxí kratší deseti let, nicméně věnující se 

i dentoalveolární chirurgii a implantologii,  jeden s téměř čtyřicetiletou, který se na 

chirurgii nespecializuje a složitější výkony odesílá na specializovaná pracoviště. Tímto si 

vysvětluji diskrepanci mezi četnostmi výskytu komplikací, kdy všichni dotazovaní uvedli 

téměř shodný celkový počet významných komplikací za svoji dosavadní kariéru.  

Každý z nich se ve své praxi setkal s jinou komplikací, kterou považuje za život 

ohrožující.  

Jeden uvedl poranění palatinální tepny, druhý osteomyelitidu a třetí lékař uvedl 

toxickou reakci. Všechny tyto stavy jsou skutečně urgentní.  

Jako nejnebezpečnější komplikaci ovšem všichni shodně označili stavy spojené 

s nestavitelným krvácením, konkrétně obávaný hemangiom. 

Dále panovala shoda, že většina ostatních komplikací v práci zmíněných může být 

potenciálně fatální, nicméně jen jako pozdní komplikace, se kterými se již nebudou 

potýkat v průběhu ve své ambulanci. 

Materiálové zabezpečení považují všichni tři lékaři za dostatečné, svůj nelékařský 

personál označují, za schopný si v naléhavých situacích poradit. 

Co se týče proškolování, opět se všichni respondenti shodli, že by bylo přínosem, 

pokud by bylo vedeno erudovaným školitelem a jeho obsah se opravdu přímo týkal jejich 

oboru a komplikací pro něj typických. 
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4. Diskuse 

Svoji absolventskou práci jsem zaměřila na několik vybraných život ohrožujících 

stavů, specifických pro stomatologii a stomatologické ošetření, se kterými jsem se díky 

své profesi měla možnost seznámit a s některými z nich se i osobně setkat. Z předchozích 

zkušeností vím, že je o těchto stavech jen velmi malé obecné povědomí, navzdory jejich 

značné závažnosti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla se jimi podrobněji zabývat. 

V teoretické části popisuji stomatologii jako vědní obor a okrajově zmiňuji i anatomii 

orofaciální oblasti. Podrobně a systematicky jsem pak rozepsala problematiku abscesů, 

kde je uvádím v jejich logické časové návaznosti. V souladu s jejich postupnou progresí. 

Je tedy možné, že pacient, který zpočátku trpěl pouze nekomplikovaným zánětem zubu, 

může skončit s potenciálně fatálním zánětem mezihrudí. 

Následující kapitola týkající se iatrogenních poškození, je pak stěžejní částí mé práce, 

protože převážná většina život ohrožujících stavů, je způsobena iatrogenně. Sporné 

ovšem je, nakolik je na vině ošetřující a nakolik je pacientova predispozice 

nepreventabilní. 

Praktická část přinesla několik nečekaných zajímavostí. V rozhovorech jsem se 

snažila zjistit, se kterými komplikacemi se již lékaři za svoji kariéru setkali a kterou 

považují za nejzávažnější. Každý z dotázaných se rozhovořil o jiné komplikaci, se kterou 

se již musel potýkat.  

Všichni tři se ale shodli, že nejnebezpečnější komplikací je hemangiom. Shodli se i na 

tom, že ačkoliv je jeho poranění při stomatologickém ošetření velmi vzácnou záležitostí, 

jsou jeho následky natolik fatální, že obavy z něj mají zubní lékaři napříč generacemi. 

Za velmi zajímavé považuji rovněž tvrzení, že hemangiom není zjistitelný běžnými 

zobrazovacími metodami a není tak mnohdy možné jeho poranění předem vyloučit. Což 

vede k dalšímu překvapivému zjištění, že i jinak zcela zdravý pacient může během 

nekomplikovaného elektivního stomatologického zákroku zemřít, i pokud ošetřující 

lékař jedná jinak zcela lege artis.  

Z rozhovoru na téma zvláštních reakcí po podání lokálních anestetik vyplynulo další 

cenné zjištění, že v literatuře hojně uváděná alergická či anafylaktická reakce se patrně 

v reálu nevyskytuje, zatímco všichni se shodně setkali s reakcí toxickou a jeden 

z dotazovaných ji uvedl jako nejzávažnější komplikaci, se kterou se zatím setkal. 
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Anafylaxi jako nebezpečnou komplikaci zmínil pouze jeden respondent, a to nikoli 

v souvislosti s lokální anestezií, nýbrž s reakcí na lokální desinficiencia. Nicméně i tohle 

je stav vyžadující urgentní zásah.  

Ukázalo se také bohužel, že navzdory kvalitě a dostupnosti dnešní zdravotní péče, 

mohou někteří lidé, zprvu nekomplikovaný zánět okostice, nechat přejít až v téměř 

fatální mediastinitidu. 

Odpovědi na otázku proškolování lékařů mi naopak překvapivé vůbec nepřišly. Jejich 

názoru se nedá nic vytknout, protože přínos některých školení je značně diskutabilní. 

Sama jsem několik takových absolvovala, takže jejich rezervovanost chápu. 

Celkově mám po absolvování rozhovorů dojem, že jsem hovořila s odborníky, kteří 

svůj obor dokonale ovládají a jsou připraveni i na řešení nenadálých situací. 

Práce se mi psala dobře, protože je mi tato problematika blízká. Zpracování tohoto 

tématu bylo z mého pohledu také velmi podnětné a rozšířilo mi znalosti oboru. Jediné, 

co mi činilo problémy, byl naprostý nedostatek literatury, zabývající se touto 

problematikou, neboť, jak jsem pravila v úvodu, žádná ucelená monografie, která by se 

věnovala této problematice, v českém jazyce neexistuje. 
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Závěr 

Téma své absolventské práce jsem si vybrala proto, že považuji za žádoucí 

upozornit na urgentní stavy, kterým je věnovaný jen malý prostor v ostatní literatuře.  

Zabývala jsem se těmi, o kterých si myslím, že jsou v oblasti stomatologie 

nejzávažnější. Popsala jsem jejich etiologii, specifika, i komplikace a vytvořila jejich 

ucelený soupis. Seznámila jsem čtenáře s klinickým obrazem těchto stavů a upozornila 

na jejich následky. Tímto jsem splnila cíl své práce. 

Pro praktickou část absolventské práce jsem zvolila metodu kvalitativního 

výzkumu, tři polostrukturované rozhovory. Mými respodenty byli tři zubní lékaři, kteří 

odpovídali nejen na připravené, ale i na doplňující otázky, které jsem jim pokládala, 

nejen s cílem vyzjistit odpověď na výzkumnou otázku, ale i z důvodu prohloubení mých 

znalostí dané problematiky. Lékaři se se mnou podělili o své zkušenosti a názory, a také 

o reálné situace, které čerpali ze své praxe.  

Závěr, ke kterému jsem dospěla a je zároveň i odpovědí na výzkumnou otázku je, 

že stavy, které vyžadují urgentní zásah jsou hemangiom, anafylaktická reakce a toxická 

reakce.  

Díky této absolventské práci jsem načerpala spoustu nových a pro mě zajímavých 

informací, které doufám, že by mohly být alespoň částečně přínosem jak pro záchranáře, 

tak pro studenty oboru. 
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Summary 

As an assignment topic I chose "The treatment of urgent conditions in a dental 

office", the main reason being I had been working in a dentist’s office for six years now, 

thus felt directly concerned by this subject. 

Unfortunately, the general awareness about these acute conditions among the 

paramedics is quite low. 

The chosen topic covers a selection of conditions that are not very numerous, 

yet life-threatening nonetheless, occurrence of which is related directly or indirectly to 

dental procedures and their solution lies primarily within the competence of dentist or 

dental surgeon. However, I did avoid the depiction of states whose underlying cause was 

pre-existent disease or condition of the dental patient, hence the dental treatment 

worked here not as a cause, but merely as a general stressor. 

I wanted to highlight the potentially life-threatening conditions not known very 

well among the rescuers for their high specificity and low occurrence, yet their 

importance not diminished, on the contrary so, for it is not uncommon neither the 

dentist nor the paramedic had ever come across such a case in their career. This fact can 

make the handling of such a case quite challenging. 

My intention was to create a summary of such conditions and highlight the risks 

of their handling in the field (the field being most of the time dental office). 

I divided the assignment itself into the theoretical and the practical part, the 

former containing information compiled from various scientific literature, medical 

journals and trustworthy internet sources, focusing on presenting selected urgent 

states, their specifics, diagnosis, treatment process and complications. 

The assignment also includes 3 directed interviews with the specialist in the 

stomatology and maxillofacial surgery. 

 I found out during my research the most dangerous cases involved in dentistry 

are hemangioma and bleeding in general, anaphylaxis and toxic reaction.  

I hope, this assignment could be used by students as a study material to acquire 

new knowledge. 

Key words: awareness, nonentheless, depiction, intention, trustworthy 
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Příloha č.1: 

Skupina výchozích otázek použitých v rozhovorech: 

1) Jste muž nebo žena? 

2) Kolik let praxe máte? 

3) Setkal(a) jste se již při výkonu povolání se stavem, kterým vyžadoval urgentní 

zásah? 

4) Pokud ano, jak často? 

5) Se kterými konkrétními stavy jste se setkal(a)? 

6) Považujete některé z těchto stavů za život ohrožující? 

7) Dalo se předejít vzniku některého z těchto urgentních stavů? 

8) Vyberte si jeden ze stavů, který považujete za nejzávažnější a ten 

 popište – jak jste ho poznal, co bylo příčinou a jak jste ho řešil,  případně jestli 

  se mu dalo předejít:? 

9) Máte pocit, že tyto stavy umíte zvládnout, nebo byste uvítal(a) nějakou formu 

 proškolení? 

10)  Ví i váš nelékařský personál, jak se v podobné situaci zachovat? 

11)  Pokud jste někdy volal(a) rychlou záchrannou službu, měla posádka po příjezdu 

  nějaké obtíže tento stav zvládnout? 

12)  Je dle vašeho názoru převoz na vyšší pracoviště nezbytný? 

13)  Jste dle vašeho názoru jako ambulance dostatečně materiálově vybaveni pro 

 zvládání život ohrožujících stavů? 
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Příloha č.2: 

Vzor souhlasu se získáním a zpracováním údajů: 

 

Souhlas se získáním a zpracováním údajů 

 

Souhlasím s poskytnutím anonymního rozhovoru studentce Janě Julii Kocfeldové na 

téma: Ošetření vybraných urgentních stavů ve stomatologické ordinaci. Akceptuji také 

zpracování a uvedení získaných údajů za účelem kvalitativního výzkumu v její 

absolventské práci.  

 

 

 

 

 

Datum:  

 

Podpis:   
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